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R E P R O D U Ç Ã O    I N T R A F Í S I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reprodução intrafísica é o ato ou efeito de reproduzir(se), fazer a imita-

ção fiel ou a cópia mais exata possível, de maneira consciente, semiconsciente ou inconsciente, da 

realidade intermissiva conhecida pela consciência extrafísica (consciex), agora tornada consciên-

cia intrafísica (conscin), homem ou mulher, seja de modo individual (autoproéxis) ou em grupo 

humano empático (maxiproéxis). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; re-

cuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo produção procede também do idio-

ma Latim, productio, “ato ou efeito de produzir; alongamento; extensão; demora; delonga; tar-

dança”, de producere, “conduzir para diante; tirar de; apresentar; produzir; criar; procriar; gerar; 

induzir; revelar; alongar”. Surgiu no Século XVIII. A palavra reprodução apareceu no Século 

XVI. O segundo prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no 

intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O termo físico vem igual-

mente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao 

estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Reprodução material. 02.  Cópia intrafísica. 03.  Reconstrução 

intrafísica. 04.  Reconstrução material. 05.  Realização reprodutiva. 06.  Duplicação intrafísica. 

07.  Duplicação material. 08.  Réplica intrafísica; réplica material. 09.  Replicação intrafísica. 10.  

Imitação intrafísica; translado intrafísico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo reprodução: 

irreproduzível; microrreprodução; reprodutibilidade; reprodutiva; reprodutível; reprodutivo; re-

produtor; reprodutora; reproduzir; reproduzível. 

Neologia. As 3 expressões compostas reprodução intrafísica, reprodução intrafísica pri-

mária e reprodução intrafísica avançada são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Original extrafísico. 2.  Realidade extrafísica. 3.  Construção extrafí-

sica. 4.  Paraprocedência pessoal. 5.  Central Extrafísica de Energia. 6.  Central Extrafísica da 

Fraternidade. 7.  Central Extrafísica da Verdade. 8.  Comunex equilibrada. 9.  Intermissão. 10.  

Interlúdio. 

Estrangeirismologia: o Fisiopodium; o flashback intermissivo eutímico; o Tertuliarium 

conscienciológico; a inexistência de copyright extrafísico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da parapensenidade; os parapensenes; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropense-

nes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a reprodução intrafísica; o fato de toda experiência humana ser reprodução 

terrestre da paraprocedência da consciex ressomada; o fato da existência intrafísica ser caricatura 

da existência extrafísica; o fato de a réplica intrafísica ser sempre aquém do original extrafísico;  

a realidade intrafísica como sendo mera duplicata esboçante da pararrealidade; a CCCI como 

sendo esforço de replicação da CCCE dos Cursos Intermissivos; o empreendimento multidimen-

sional; o encapsulamento ambiental; a fixação psicofisiológica; a tangibilização intrafísica das 

obras pessoais; a tertúlia conscienciológica como sendo reprodução das aulas dos CIs; a Arqueogra-

fia Avançada. 
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Parafatologia: as ideias inatas; as autorretrocognições intermissivas; a projetabilidade 

lúcida (PL); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal; a condição de minipeça humana do maximecanismo interassistencial multidi-

mensional; o dever de casa do Curso Intermissivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intrafisicalidade sadia–paraperceptibilidade lúcida. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da Socin ser simples arremedo da 

Sociex. 

Codigologia: a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: as teorias da reeducação consciencial. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as tecnologias intrafísicas inspiradas 

pela Paratecnologia. 

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

cienciológico da projetabilidade lúcida. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores; o Colégio Invisível da Parafenomeno-

logia. 

Efeitologia: o efeito halo das realizações humanas. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial. 

Binomiologia: o binômio teática-verbação. 

Interaciologia: a interação das Instituições Conscienciocêntricas; a interação CCCI- 

-Interlúdio. 

Crescendologia: o crescendo invéxis-tenepes-ofiex-compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio definição-consecução-determinação-realização; o polinô-

mio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo completismo / incompletismo existencial. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Física restringindo a reprodução 

das vivências extrafísicas. 

Filiologia: a laborfilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca;  

a metodoteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomemoriologia; a Pa-

rafenomenologia; a Projeciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parassociologia; a Semi-

consciexiologia; a Paraprocedenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens reproductor; o Homo sapiens intraphysicus; o Homo sa-

piens auctor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens des-

pertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reprodução intrafísica primária = a imitação ainda mera caricatura da 

realidade extrafísica conhecida pela consciência ou grupo evolutivo; reprodução intrafísica avan-

çada = a cópia bem aproximada da realidade extrafísica conhecida pela consciência ou grupo 

evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 cate-

gorias de reproduções terrestres, intrafísicas, executadas pelas consciexes ressomadas: 

1.  Baratrosfera: patológica; nosográfica; interassistencialidade de holopensene coletivo 

belicista; a predominante até aqui (Ano-base: 2009); mesmexológica; regressiva; impeditiva do 

autorrevezamento evolutivo. 

2.  Central Extrafísica de Energia: CEE; homeostática; estado vibracional (EV); in-

terassistencialidade; tarefa energética pessoal (tenepes); oficina extrafisica (ofiex) pessoal. 

3.  Central Extrafísica da Fraternidade: CEF; homeostática; interassistencialidade cos-

moética. 

4.  Central Extrafísica da Verdade: CEV; homeostática; interassistencialidade; verdades 

relativas de ponta (verpons); tarefas do esclarecimento (tares). 

5.  Curso Intermissivo: CI; pré-ressomático; homeostático; interassistencialidade; estu-

dos; Parapedagogiologia; Reeducaciologia; pesquisas conscienciológicas; o agente retrocognitor;  

Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pedagógicas; Tertuliarium. A partir do ser desperto, ho-

mem ou mulher, predispõe mais o autorrevezamento multiexistencial. 

6.  Interlúdio: homeostática; interassistencialidade; comunex evoluída; convivialidade 

evolutiva; holopensene coletivo harmônico. 

7.  Paraprocedência: pessoal; homeostática; vida humana interassistencial; Cognópolis; 

Villa Conscientia; comunin pacífica. 

 

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 reprodução intrafísica, indicados para a expansão das 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 
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05.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

12.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

PRATICAMENTE  TODO  INTERMISSIVISTA,  SEJA  HOMEM  

OU  MULHER,  RESSOMA  INSERIDO  EM  ALGUMA  CATE-
GORIA  DE  REALIZAÇÃO  REPRODUTIVA  DAS  PARARREA- 

LIDADES  EVOLUÍDAS  DOS  CURSOS  INTERMISSIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assumiu algum tipo de participação pessoal 

em reproduções intrafísicas? De qual categoria? 
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R E P T O    T Á C I T O  
( DE S A F I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O repto tácito é o desafio paradoxal oferecido naturalmente, em silêncio, 

pela consciência lúcida, calada, mas verbaciológica e exemplificativa, à heterocrítica pública so-

bre si, na condição de conscin-cobaia, às pesquisadoras e pesquisadores cosmoéticos, atentos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo reptar vem do idioma Latim, reptare, “computar; contar; medi-

tar; considerar; refletir; acusar”. Surgiu no Século XVIII. A palavra repto apareceu no Século 

XIII. O termo tácito procede do mesmo idioma Latim, tacitus, “calado; silencioso; mudo; calmo; 

sossegado; tranquilo; quieto; tácito; oculto; secreto; insensível”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Desafio tácito. 02.  Repto silencioso. 03.  Desafio silencioso.  

04.  Desafio mudo. 05.  Repto mudo. 06.  Desafio calado. 07.  Repto calado. 08.  Repto exempli-

ficativo. 09.  Desafio exemplificativo. 10.  Desafio verbaciológico; repto verbaciológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo repto: con-

trarrepto; reptação; reptador; reptadora; reptamento; reptante; reptar; reptoteca. 

Neologia. As 3 expressões compostas repto tácito, repto tácito precoce e repto tácito 

maduro são neologismos técnicos da Desafiologia. 

Antonimologia: 1.  Repto explícito. 2.  Desafio explícito. 3.  Repto público. 4.  Desafio 

público. 5.  Repto expositivo. 6.  Desafio expositivo. 

Estrangeirismologia: o neomodus operandi pessoal na proéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade evolutiva lógica. 

 

II.  Fatuística 

 

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

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: o repto tácito; o desafio silencioso dos exemplos da personalidade discreta, 

não traduzidos por palavras, para o bom entendedor; a incitação muda à autorreflexão cosmoéti-

ca; a instigação calada à qualificação da autointencionalidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autoconfiança advinda da autautoridade vivencial multidimen-

sional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade evolutiva; o sinergismo repto 

tácito–autodiscernimento cosmoético. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente. 

Tecnologia: a técnica interassistencial da paciência didática; a técnica do detalhismo 

analítico. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 
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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 Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplarismo pessoal evolutivo; os efeitos recinológicos do 

repto tácito no crítico, no criticado, nas testemunhas e nas paratestemunhas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo repto-contrarrepto. 

Enumerologia: o repto da Descrenciologia Teática; o repto da Refutaciologia Cosmoé-

tica; o repto da Conviviologia Democrática; o repto da Didaticologia Tarística; o repto da Frater-

nologia Universal; o repto da Cosmoeticologia Silenciosa; o repto da Exemplologia Evolutiva. 

Binomiologia: o binômio abnegação-moréxis. 

Interaciologia: a interação pessoal com os fluxos do Cosmos; a interação repto tácito– 

–silêncio cosmoetificador; a interação autocoerência-autossegurança. 

Crescendologia: o crescendo invéxis-tenepes-proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio autexperimentação racional–autorreflexão crítica–autoposi-

cionamento seguro; o trinômio da holomaturidade. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-auto-

desassédio; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo atraso / adiantamento. 

Paradoxologia: o paradoxo do exemplo evolutivo verbaciológico e não formalmente ex-

presso. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a desafioteca; a reptoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a pesquiso-

teca; a teaticoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Desafiologia; a Verbaciologia; a Exemplologia; a Evoluciologia; 

a Heterocriticologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Vivenciologia;  

a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o 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 reptator; o Homo sapiens tacitus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: repto tácito precoce = o desafio verbaciológico, exemplar, oferecido em 

silêncio pelo jovem inversor existencial ao próprio pai; repto tácito maduro = o desafio verbacio-

lógico, exemplar, oferecido em silêncio pela pessoa adulta completista. 

 

Culturologia: a cultura da Verbaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 repto tácito, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

03.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Omnidesafio  das  tertúlias  conscienciológicas:  Refutaciologia;  Homeostático. 

11.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

13.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

OS  EXEMPLOS  DA  CONSCIN-COBAIA,  VERBACIOLÓGICA,  
MUDA,  CONSTITUEM  DESAFIOS  SILENCIOSOS,  PARADO-
XAIS,  PARA  AS  CONSCIÊNCIAS  PESQUISADORAS,  HETE-
ROCRÍTICAS,  RACIONAIS,  COSMOÉTICAS  E  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as conscins-cobaias verbaciológi-

cas, exemplificativas, caladas, ao derredor? Você aprende com tais consciências? 
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R E Q U I N T E    D A    AU T O L U C I D E Z  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O requinte da autolucidez é a postura mais evolutivamente avançada alcan-

çada pela conscin lúcida, homem ou mulher, em determinado momento evolutivo crítico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. A palavra quinto provém do idioma Latim Clássico, quin-

tus, “quinto”, e esta de quinque, “cinco”. Apareceu no Século XIII. O termo requinte surgiu no 

Século XVII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por 

si próprio”. O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; ní-

tido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autolucidez requintada. 2.  Autolucidez proxêmica. 3.  Maxicons-

ciencialidade. 4.  Requinte da intelecção. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo requinte: re-

quinta; requintada; requintado; requintamento; requintar; requintável; requintista; requinto; su-

perrequintada; superrequintado. 

Neologia. As 3 expressões compostas requinte da autolucidez, requinte da autolucidez 

conscienciológica e requinte da autolucidez serenológica são neologismos técnicos da Autoluci-

dologia. 

Antonimologia: 1.  Autobnubilação intraconsciencial. 2.  Embotamento consciencial. 

Estrangeirismologia: o nec plus ultra da excelência pessoal; o Paraperceptarium;  

o breakthrough parapsíquico pessoal; o ballonnement; a joie de vivre; a mega exhilaration;  

o overflow de energias homeostáticas; o perking up pessoal e grupal; a cosmic elation; o plus da 

megaeuforização; o upgrade da megaeuforização a partir da omnicatálise holossomática. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperautocognição. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a auto-

pensenização atilada. 

 

Fatologia: o requinte da autolucidez; a busca inteligente do requinte evolutivo máximo;  

o fato do requinte quando funcional e cosmoético; o requinte não expressando perfeccionismo;  

a consideração mais relevante da autolucidez à frente da lucidez grupal; as observações sobre as 

linhas de pensamento, as vertentes de pensenização, os campos de conhecimento, as áreas de 

cognição, os contextos multidisciplinares, os vieses de abordagem e as incursões experimentais;  

a interação positiva da influência da parapsicosfera da consciência mais evoluída pode, só por si, 

desencadear o requinte da autolucidez sobre a consciência menos evoluída; a apreensão sofisti-

cada das realidades; a interpretação perspicaz dos contextos; a percepção nítida das incoerências;  

a captação precisa dos acertos; a investigação rigorosa dos detalhes; a distinção primorosa das 

prioridades; a atuação afinada à dinâmica do Cosmos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a dificuldade de se alcançar algum requinte de lucidez sem os re-

cursos multidimensionais da autoparaperceptibilidade; o requinte máximo no universo do parafe-

nômeno da cosmoconsciência; a possibilidade de se alcançar melhor o requinte da autolucidez 
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proxêmica junto ao Serenão e à Consciex Livre (CL); o requinte da lucidez tendo início no extra-

polacionismo parapsíquico e dos vislumbres da pancognição derivada do parafenômeno da pan-

grafia; a lucidez multidimensional elevada ao auge; a cosmovisão multidimensional expandida 

em alto grau; a conduta multidimensional esmerada ao extremo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-ECs pessoais. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia; o princípio 

cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da inesgotabilidade das ECs;  

o princípio da empatia evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

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

Teoriologia: a teoria conscienciológica do pensene; a teoria do EV vivenciada na coti-

dianidade diuturna; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do EV; a técnica do arco vol-

taico craniochacral; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as téc-

nicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a téc-

nica evolutiva do emprego prolífico máximo das ECs pessoais; a técnica do sobrepairamento 

analítico; as técnicas paradiplomáticas. 

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 do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: o efeito do estado vibracional; o efeito halo do EV no holopensene pessoal 

e ambiental; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os efeitos 

homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; os efeitos profiláticos do EV; os 

efeitos projeciológicos do EV; os efeitos das leituras úteis no incremento da lucidez; os efeitos 

inesperados do requinte da autolucidez. 

Ciclologia: o ciclo ver-escutar-compreender-planejar-agir. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento gru-

pal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafí-

sica–abordagem extrafísica; o binômio energia imanente–energia consciencial. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação cons-

ciencial usina holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-hu-

mana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação 

absorção energética–exteriorização energética; a interação consciencial Serenão–usina protó-

tipo; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do mini-

fluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação energia cons-

ciencial–ectoplasma; a interação requinte de lucidez–requinte de inteligência. 

Crescendologia: o crescendo de ortovivências depurando a autolucidez. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico pensamento–sentimento–energia consciencial;  

a utilização energética criteriosa do trinômio sabedoria-competência-eficácia; o abertismo cons-

ciencial pelo trinômio energia-simpatia-alegria; a vivência do trinômio interassistencial tenepes- 

-ofiex-autodesperticidade; o trinômio lucidez-cognição-memória; o trinômio autolucidez-autodis-

cernimento-autocosmoética; o trinômio sensibilidade apurada–observação reflexiva–vivacidade 
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intelectual; o trinômio juízo refinado–tino criativo–humor inteligente; o trinômio proxêmico 

megaeuforização–ballonement–omnicatálise holopensênica. 

Polinomiologia: a destreza energética no polinômio absorver-discriminar-circular- 

-transferir-captar-transformar-modular-dispersar-acumular-recompor-emitir-projetar; a mensu-

ração energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-intensidade-condensação; o poli-

nômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex; o polinômio compreensão rápida–racio-

cínio claro–avaliação precisa–comunicação efetiva; o tino quanto ao polinômio curto prazo–mé-

dio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada; o antagonismo extremo requinte de lucidez / insanidade mental; o antagonismo 

ação autoconsciente / automatismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos. 

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. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a energofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Holopercucienciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Mentalsomatologia; a Hiperautocogniciologia; a Megaconscienciologia; a Heuristicolo-

gia; a Autevoluciologia; a Autextrapolaciologia; a Automegacatarsologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético-oti-

mimista-cosmoético. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

a cética-otimista-cosmoética. 
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Hominologia: o Homo sapiens euphorisator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: requinte da autolucidez conscienciológica = a postura mais evolutiva-

mente avançada alcançada pela conscin lúcida, homem ou mulher, junto a determinada consciex 

evolucióloga; requinte da autolucidez serenológica = a postura mais evolutivamente avançada al-

cançada pela conscin lúcida, homem ou mulher, junto a determinada consciex serenona. 

 

Culturologia: a cultura da Autolucidologia. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, a ta-

bela com 7 cotejos da não-lucidez com a lucidez: 

 

Tabela  –  Cotejo  Não-lucidez  /  Lucidez 

 

N
os

 Áreas  Não-requintadas  Lucidamente Áreas  Requintadas  Lucidamente 

1. Botânica Extrapolaciologia 

2. Zoologia Mentalsomatologia 

3. Infância Automaturologia 

4. Indigenismo Cosmoconscienciologia 

5. Materiologia Parapercepciologia 

6. Hiperatividade Serenologia 

7. Patologia Homeostaticologia 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 requinte da autolucidez, indicados para a expansão das 

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

01.  Auge  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

03.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

04.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

07.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

09.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Prescindência  das  mãos:  Manossomatologia;  Homeostático. 

14.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 
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A  PESQUISA  DO  REQUINTE  DA  AUTOLUCIDEZ  DEVE  

SEMPRE  INTERESSAR,  RACIONALMENTE,  À  CONSCIN  LÚ-
CIDA  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  EM  FUN-

ÇÃO  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  E  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou alguma ação capaz de ser classifi-

cada como sendo requinte de autolucidez? Em qual área de manifestação? 
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R E Q U I N T E    D A    E C T O P L A S M I A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O requinte da ectoplasmia é a ação ou o efeito de a conscin, homem ou 

mulher, aperfeiçoar, aprimorar ou refinar, com esmero, dedicação e cosmoética a doação de ecto-

plasma durante o labor assistencial, notadamente, nas rotinas de atendimento da tenepes, favore-

cendo o revigoramento e a cura das consciências assistidas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. A palavra quinto provém do idioma Latim Clássico, quin-

tus, “quinto”, e esta de quinque, “cinco”. Apareceu no Século XIII. O termo requinte surgiu no 

Século XVII. O vocábulo ectoplasma é constituído pelo prefixo do idioma Grego, ektós, “fora; 

fora de; por fora; de fora”, e a palavra plasma, derivada do idioma Grego, plásma, “molde; subs-

tância; obra modelada; figura afeiçoada”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Aprimoramento da ectoplasmia. 2.  Refinamento da ectoplasmia.  

3.  Apuro da ectoplasmia. 

Neologia. As 3 expressões compostas requinte da ectoplasmia, requinte da ectoplasmia 

inicial e requinte da ectoplasmia avançado são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Banalização da ectoplasmia. 2.  Insciência da ectoplasmia. 3.  Igno-

rância da ectoplasmia. 4.  Negligenciamento da ectoplasmia. 

Estrangeirismologia: o raffinement do parapsíquico ectoplasta; o full time interassisten-

cial; o modus vivendi do ectoplasta embasado na interassistência; a ectoplasmia interassistencial 

não mais em standby; a importância do laptop no registro dos fenômenos pessoais; o strong profi-

le do parapsíquico ectoplasta; o know-how do ectoplasta assistencial; o rapport energético inter-

consciencial; o modus operandi profilático do holossoma na doação de ectoplasma; o neomodus 

operandi do sensitivo ectoplasta perante a evolução da ectoplasmia; o upgrading do sensitivo na 

aplicação cosmoética da ectoplasmia; a meta do nec plus ultra na doação de ectoplasma. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à ectoplasmia interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ectoplas-

mia: fenomenalidade transcendente. Todos produzimos ectoplasma. Ectoplasmia: aparição labo-

ratorial. Ectoplastia: recurso parapsíquico. Aprimoramento exige autodesassédio. 

Citaciologia. Eis citação relacionada ao assunto: – O ectoplasma é recurso peculiar não 

somente ao homem, mas a todas as formas da natureza (Chico Xavier, 1910−2002). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o lapidamento da ecto-

plasmia interassistencial através da reciclagem autoconsciente dos pensenes; os reciclopensenes; 

a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopense-

nidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pessoal da energossomaticidade; os energopen-

senes; a energopensenidade; os autopensenes com predominância no ene; a autopensenidade. 

 

Fatologia: a aplicação do método mais eficaz no desenvolvimento da ectoplasmia inte-

rassistencial; o recato e o desembaraço do(a) ectoplasta autolúcido(a); o requinte da autodiscipli-

na aplicado aos registros e análises das vivências ectoplásmicas; a reflexão eficaz e a intercom-

preensão do assistente ectoplasta sobre os dramas expostos pelas consciexes assistidas; a valoriza-

ção patológica das dificuldades pessoais em detrimento da exteriorização ectoplásmica; o autes-

forço contínuo em sobrepairar os percalços e as vicissitudes provenientes de erros e omissões do 
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passado relacionados à ectoplasmia; a superação de posturas místicas, impositivas e inautênticas; 

a eliminação de trafares coibidores do aperfeiçoamento da ectoplasmia; o investimento em ações 

benfazejas libertando a conscin ectoplasta das interprisões; a supressão sincera das automimeses 

dispensáveis; o ato de avaliar as próprias percepções; os sintomas físicos relacionados à doação 

de ectoplasma; o autodidatismo em desenvolver hábitos sadios e rotinas úteis em proveito do es-

mero da ectoplasmia laboral; a opção pela prioridade interassistencial cosmoética; o uso do bom 

senso para compreender o óbvio do uso fraterno da ectoplasmia; a autoconvivialidade sadia da 

conscin ectoplasta potencializando o aprimoramento da heteroconvivialidade; as renúncias cos-

moéticas tácitas em prol da interassistencialidade; a acuidade máxima com os trafores conquista-

dos associados à vivência da ectoplasmia; a intencionalidade cosmoética qualificando a ectoplas-

mia assistencial; o autocompromisso evolutivo honrando o emprego  assistencial da ectoplasmia; 

a insistência positiva em querer interpretar os fenômenos parapsíquicos sem se deixar levar pela 

fantasia; o compartilhamento dos frutos das experiências ectoplásmicas almejando a tares; a Cos-

moética impulsionando o(a) sensitivo(a) ectoplasta a ser reeducador(a) de si; o zelo e o agradeci-

mento perene aos pesquisadores e ectoplastas eméritos pela contribuição elucidativa do processo 

de ectoplasmia; o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) do Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a Associação Internacional de Pesquisa La-

boratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB). 

 

Parafatologia: o requinte da ectoplasmia; o desencadeamento do ectoplasma a partir do 

estado vibracional (EV) profilático; a mobilização básica de energias (MBE); o aprimoramento 

energético visando a auto e heterodefesa; a identificação da sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; as experiências em vidas pretéritas predispondo a conscin sensitiva à ectoplasmia; a im-

portância do Curso Intermissivo (CI) qual norteador à aplicação cosmoética da ectoplasmia;  

o uso apropriado da força parapresencial da conscin positiva e assistencial; o despertar precoce 

das potencialidades da ectoplasmia; a autoconsciência da conscin parapsíquica quanto ao uso e as 

consequências da ectoplasmia; a análise autocrítica dos parafenômenos; o aprimoramento interas-

sistencial da exteriorização ectoplásmica superando o perfeccionismo; o predomínio do mentalso-

ma na qualificação da análise dos parafatos e parafenômenos; a precisão e certeza das parapercep-

ções vivenciadas; a autoconsciência da energia imanente (EI) permeando tudo e todos; o desen-

volvimento contínuo da vivência e utilização cosmoética das energias conscienciais (ECs); os 

subsídios obtidos pelo assistente ectoplasta mediante os resultados do refinamento da ectoplastia; 

a avidez do sensitivo ectoplasta em compreender o mecanismo dinâmico da assistência pelo em-

prego da ectoplasmia; o exercício persistente da iscagem autolúcida; a satisfação sincera e bené-

vola derivada do trabalho assistencial na exteriorização da ectoplasmia; o acervo dos paraprendi-

zados em multiexistências levando à valorização da vida e da proéxis na retribuição assistencial 

ectoplásmica; a identificação e o reconhecimento da dimener através da clarividência; a intensifi-

cação da exteriorização ectoplástica; os fenômenos de olorização comuns na ectoplasmia terapêu-

tica; o ectoplasma facilitando a descoincidência da conscin sensitiva; a paratrasnfiguração psicos-

somática das consciexes auxiliadas pela ação terapêutica do ectoplasma; o vislumbre da dimensão 

extrafísica promovido pela equipex amparadora; as aparições fugazes de consciexes de difícil 

abordagem; a assistência cosmoética impedindo as investidas de megassediadores ávidos por 

ectoplasma; o esforço energossomático contínuo em manter a base intrafísica blindada, evitando  

o fluxo de inspirações baratrosféricas; as autorrememorações indeléveis de doação de ectoplasma 

na dimensão extrafísica; as reciclagens parapsíquicas pessoais predispondo a conscin ectoplasta 

aos extrapolacionismos; os fenômenos dos raps recorrentes com finalidades variáveis; os parafe-

nômenos raros, positivos e inesperados; a ação do ectoplasma em processos de cura e autocura;  

o desvelo com a matéria-prima fundamental às paracirurgias; a ocorrência de parafenômenos sem 

ressacas energéticas; o banho energético de efeito homeostático promovido pela equipex; os be-

nefícios parapsíquicos abrangentes e libertadores obtidos no convívio persistente do aperfeiçoa-

mento da ectoplastia de uso cosmoético; a autocomprovação tácita de campo energético instalado 

a partir da doação de ectoplasma promovendo a auto e heterassistência; a intensificação dos re-

cursos energéticos otimizando o autodesassédio em benefício do labor ectoplásmico; os parafatos 
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ocorridos nos bastidores da tenepes; as parexperiências na tenepes capacitando o sensitivo ecto-

plasta aos extrapolacionismos parapsíquicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autovigilância ortopensênica–presteza interassistencial; 

o sinergismo autoprontidão energossomática sadia–doação eficaz; o sinergismo fundamental 

vontade-intencionalidade-ECs; o sinergismo quantidade de experiências–qualidade assistencial; 

o sinergismo esmiuçar o fenômeno–examinar o fenômeno. 

Principiologia: os princípios da energossomática; o megadesbloqueio da ectoplasmia  

a partir do princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da descrença (PD) apli-

cado às pesquisas da ectoplasmia; o princípio de a evolução ser a qualificação cosmoética das 

próprias ECs; o princípio “sabendo usar não vai faltar”; o princípio da meritocracia empregado 

ao revigoramento e cura dos assistidos; o princípio da interassistencialidade a partir da doação de 

ectoplasma. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) delimitando o alcance do aperfei-

çoamento da ectoplasmia. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da Era da Fartura das energias conscien-

ciais; a teoria do paradigma consciencial libertando o sensitivo ectoplasta dos dogmas; a teoria 

da vida humana energossomática; a teoria e prática das realidades das ECs. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional aplicada sem preconceito e com requinte na 

ectoplasmia em prol da assistência; a técnica do acoplamento energético auxiliando na evolução 

da ectoplasmia assistencial; a técnica do emprego prolífico máximo das ECs pessoais; a técnica 

da soltura do energossoma; a técnica da prática diária da tenepes; a técnica da instalação e ma-

nutenção de campos energéticos interassistenciais; a predominância da técnica da autorreflexão 

diária auxiliando no autodesassédio mentalsomático. 

Voluntariologia: os voluntários sensitivos doadores de ectoplasma; o megavoluntaria-

do energético interassistencial da conscin ectoplasta tenepessista; os voluntários epicentros inte-

rassistenciais lúcidos. 

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

cienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parafeno-

menologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; 

o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito homeostático do equilíbrio das ECs; a soltura do energossoma po-

tencializando o efeito assistencial da ectoplasmia; o efeito da ectoplasmia nos desbloqueios ener-

géticos; o efeito amplificador da ectoplasmia na tenepes; o efeito restaurador da ectoplasmia nas 

cicatrizes psicossomáticas; o efeito do requinte da autolucidez na doação de ectoplasma; o efeito 

fisiológico, positivo e surpreendente gerado pelo fenômeno da ectoplasmia; o efeito do equilíbrio 

holossomático potencializando o aprimoramento da ectoplasmia. 

Neossinapsologia: o autodesassédio gerando neossinapses em prol do esmero no uso da 

ectoplasmia; as neossinapses desenvolvidas a partir do discernimento quanto à exteriorização de 

ectoplasma; a criação de neossinapses a partir do acervo de experiências fraternas com ectoplas-

mia fraterna; as paraneossinapses obtidas por meio da tenepes. 

Ciclologia: o ciclo EI-EC; o ciclo absorção intencional de energias imanentes–doação 

eficaz de ectoplasmia terapêutica; o ciclo da pesquisa racional e cosmoética evitando a macro-

PK destrutiva; o ciclo das sincronicidades do sensitivo ectoplasta; as consequências benéficas do 

ciclo euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo impelindo às recéxis e recins sinceras; o ciclo 

exercitação mentalsomática–ECs sadias. 

Enumerologia: o requinte na instalação do EV profilático; o requinte na absorção e em-

prego da EI; o requinte nas exteriorizações das ECs interassistenciais; o requinte na assim e de-
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sassim voluntárias; o requinte na identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

o requinte no arco voltaico craniochacral; o requinte na interassistencialidade tenepessista. 

Binomiologia: o binômio negligência–acidente de percurso; o binômio percepção-para-

percepção; o binômio ectoplasmia-ectoplastia; o binômio autodiscernimento energético–ecto-

plasmia aprimorada; o binômio autoconfiança–senso de responsabilidade; o binômio equilíbrio 

holochacral–ectoplasmia assistencial contínua; o binômio maquilagem energética aprimorada– 

–presteza ectoplásmica assistencial; o binômio autodisciplina perseverante–amparo extrafísico 

de função; o binômio mudança de paradigma–aperfeiçoamento da ectoplasmia. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação voliciolina-ectoplastia; as 

interações fenomênicas produzidas por intermédio da ação do ectoplasma; a interação Cosmoeti-

cologia-Energossomatologia; a interação homeostática entre os veículos de manifestação da 

conscin ectoplasta; a interação do ectoplasma com o meio intrafísico circundante; o investimen-

to na interação autodesassedialidade-anticonflitividade aprimorando a interassistência ectoplás-

mica. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo tenepes-ofiex; o crescendo ectoplasta amador– 

–ectoplasta técnico; o crescendo das ortovivências potencializando a ectoplasmia interassisten-

cial; o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisiológica;  

o crescendo iscagem inconsciente–iscagem autolúcida. 

Trinomiologia: o trinômio genética–paragenética–desenvoltura ectoplásmica; o trinô-

mio parafenômeno-autopersuasão-retrocognição; o trinômio avançado soltura psicossomática– 

–soltura energossomática–soltura mentalsomática; o trinômio autovivência–autopesquisa–auto-

comprovação da ectoplasmia; o trinômio energética-bioenergética-parenergética; o trinômio fe-

nômeno-parafenômeno-Universalismo; o trinômio volição-consecução-manutenção; a utilização 

criteriosa do trinômio sabedoria–competência técnica–ectoplastia; o trinômio força presencial 

cosmoética–disponibilidade energossomática prioritária–autocomprometimento ectoplásmico in-

terassistencial. 

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

ma; o fortalecimento do polinômio determinação-organização-disciplina-assistência; o polinô-

mio conhecimento–identificação–discernimento–interpretação racional do conteúdo; o polinô-

mio motivação–segurança–dedicação–requinte do ectoplasma; o polinômio predisposição-fre-

quência-desenvoltura-potencialização da ectoplasmia; o polinômio autopotencializador dieta ba-

lanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta−EV profilático–ortopense-

nização; o polinômio autovivência-autopesquisa-Descrenciologia-ectoplasmia. 

Antagonismologia: o antagonismo escassez energética / fartura energética; o antago-

nismo energossoma bloqueado / energossoma solto; o antagonismo sensações orgânicas / sensa-

ções parapsíquicas; o antagonismo protelação / autodeterminação; o antagonismo procrastina-

ção da ectoplasmia / autodisciplina ectoplásmica; o antagonismo doação inconsciente de ectoplas-

ma / doação consciente de ectoplasma; o antagonismo uso inconsequente de ectoplasma / uso cos-

moético de ectoplasma; o antagonismo impolidez / primor da ectoplasmia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ectoplasma ser a matéria prima interassistencial e ao 

mesmo tempo agente potencializador de doenças orgânicas; o paradoxo de o maior favorecido 

na doação das ECs ser o próprio doador; o paradoxo de o domínio de retroenergossomas agili-

zar o domínio do neoenergossoma; o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser intransferí-

vel mas ocorrer na interação entre consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos. 

Politicologia: a energocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a lucidocra-

cia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a energossomatocracia. 

Legislogia: a lei da assistência bioenergética; as leis da evolução consciencial; a lei do 

maior esforço evolutivo aplicada à ectoplasmia interassistencial. 

Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a desassediofilia; a parapsicofilia; a parafeno-

menofilia; a priorofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia. 

Fobiologia: o emprego da ectoplasmia na interassistencialidade não admite a exaltação 

da ectofobia e da fenomenofobia; a ausência da energofobia. 
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Sindromologia: a eliminação da síndrome da despriorização; a remissão da síndrome 

do exaurimento energossomático. 

Maniologia: a superação definitiva e inteligente da misticomania. 

Holotecologia: a fenomenoteca; a evolucioteca; a parafenomenoteca; a discernimentote-

ca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a pesquisoteca; a experi-

mentoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parexperimentolo-

gia; a Parafenomenologia; a Paraterapeuticologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia;  

a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Holossomatologia; a Extrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; o ser desperto; a minipeça assistencial lúcida; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o sensitivo de efeitos físicos; o acoplador energético; o energicista;  

o doador de energias; o ectoplasta; o intermissivista; o tenepessista; o ofiexista; o atacadista inte-

rassistencial; o reciclante existencial; o epicon lúcido; o inversor existencial; o duplista; o volun-

tário; o verbetógrafo; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação; o exemplarista; o am-

parador extrafísico; o agente retrocognitor; o pesquisador; o autopesquisador sensitivo; o compas-

sageiro evolutivo; o projetor consciente; o parapercepciologista; o escritor; o maxidissidente ideo-

lógico. 

 

Femininologia: a sensitiva de efeitos físicos; a acopladora energética; a energicista;  

a doadora de energias; a ectoplasta; a intermissivista; a tenepessista; a ofiexista; a atacadista inte-

rassistencial; a reciclante existencial; a epicon lúcida; a inversora existencial; a duplista; a volun-

tária; a verbetógrafa; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação; a exemplarista; a ampa-

radora extrafísica; a agente retrocognitora;  a pesquisadora; a autopesquisadora sensitiva; a com-

passageira evolutiva; a projetora consciente; a parapercepciologista; a escritora; a maxidissidente 

ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Ho-

mo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapi-

ens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens assistentiologus; o Ho-

mo sapiens harmonicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: requinte da ectoplasmia inicial = o vivenciado pelo tenepessista ecto-

plasta principiante, no exercício diário da tenepes; requinte da ectoplasmia avançado = o vivenci-

ado pelo tenepessista ectoplasta veterano, autodisponível 24 horas. 

 

Culturologia: a cultura da doação requintada de ectoplasma em prol do maior número 

de consciências; a cultura do aperfeiçoamento contínuo da ectoplasmia interassistencial; a para-

cultura da energossomaticidade cosmoética; a cultura parafenomenológica; a cultura da Parafe-

nomenologia Bioenergética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 ca-

tegorias de requintes a serem conquistadas e mantidas pelo parapsíquico, homem ou mulher, vi-

sando a evolução da assistência ectoplásmica: 

1.  Requinte somático: o zelo autoconsciente pela saúde física e mental. 

2.  Requinte energossomático: o domínio e a utilização cosmoética das energias consci-

enciais. 
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3.  Requinte psicossomático: a autoconsciencialidade quanto à aplicação sadia das habi-

lidades parapsíquicas isentas da condição egoica infantil. 

4.  Requinte mentalsomático: o autodiscernimento dinâmico e cosmoético quanto à pri-

orização da maturidade consciencial. 

 

Cosmoeticologia. O segredo sutil do requinte interassistencial é não se fazer notar, mas 

se fazer distinguir através do exemplarismo cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 requinte da ectoplasmia, indicados para a expansão das 

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

01.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

02.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoprontidão  energossomática:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Megafenomenologia  na  desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

11.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo  paraproxêmico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Tenepes  autocapacitadora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

AS  AÇÕES  COSMOÉTICAS,  EFETUADAS  COM  CRITÉRIO   
E  ASSIDUIDADE,  SÃO  FATORES  RELEVANTES,  INDISPEN-
SÁVEIS  À  LAPIDAÇÃO  DO  REQUINTE  DA  ECTOPLASMIA,  
E,  CONSEQUENTEMENTE,  DA  INTERASSISTÊNCIA  EFICAZ. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu alguma mudança no nível da assis-

tência energética mediante o requinte da ectoplasmia? Está satisfeito com o resultado alcançado? 
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Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 170 a 172, 278, 279, 281 e 582. 

8.  Xavier, Francisco Cândido; Nos Domínios da Mediunidade: A Vida no Mundo Espiritual; 352 p.; 30 

caps.; 18 x 12 cm; br.; 34ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Brasília, DF; 2010; páginas 295 a 311. 
 

A. G. C. 
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R E S E R V A    D E    L E I T U R A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reserva de leitura é o ato ou efeito de reservar, manter armazenado e dis-

ponível, fontes técnicas diversificadas de consulta básica e periódica, com aquisição antecipada 

de obras, livros, léxicos, revistas, teses e recortes cosmogramáticos, mantidos em espaço reserva-

do e de fácil acesso para pesquisas imediatas, detalhistas, associativas, do pesquisador, homem ou 

mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo reserva vem do idioma Latim, reservare, “reservar; guardar em re-

serva; conservar; poupar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo leitura deriva também do idioma 

Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar; escolher; revistar; fazer resenha; ler para si; ler em voz 

alta”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Acervo de leitura. 2.  Estoque para leitura. 3.  Reserva técnica de 

pesquisa. 4.  Armazém mentalsomático. 5.  Silo cognitivo. 6.  Reservatório intelectual. 7.  Biblio-

teca pessoal. 8.  Holoteca pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo reserva: re-

servação; reservada; reservado; reservador; reservadora; reserva-provisão; reservar; reservatá-

rio; reservativa; reservativo; reservatório; reservável; reservense; reservista; reservo. 

Neologia. As 3 expressões compostas reserva de leitura, reserva de leitura primária  

e reserva de leitura avançada são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Analfabetismo. 2.  Apedeutismo. 3.  Pessoa iliterata. 4.  Pessoa leitu-

rofóbica. 5.  Conscin bibliofóbica. 6.  Personalidade desorganizada. 7.  Pré-serenão vulgar.  

8.  Pré-serenona vulgar. 

Estrangeirismologia: as resenhas da Internet; a Wikipedia; o laptop pessoal; os E-mails 

positivos; o upgrade intelectual; o feedback das leituras. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à cognição técnica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Até cegos 

leem. Pesquisador: holotecário natural. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade. 

 

Fatologia: a reserva de leitura; a reserva de leitura pessoal; a reserva de leitura na biblio-

teca; o hábito diário da leitura sadia; as leituras multifacetadas; a infraestrutura das leituras; as 

categorias de leituras; a personalização das leituras; as leituras prioritárias; as minileituras 

prévias; as leituras judiciosas; as leituras especializadas continuadas; a leitura analítica; as leituras 

seletivas intensas; as leituras exaustivas; as áreas do conhecimento; o nível da cultura pessoal; as 

escolhas intelectuais pessoais; os artefatos do saber; o nível de qualidade (NQ); os itens de 

leitura; o total dos livros da reserva; o limite da acumulabilidade; o problema permanente do 

espaço físico (Proxêmica); as obras à espera de leitura; a diversificação dos estudos; o auto-

didatismo permanente; o prazer da leitura; os critérios da seleção dos itens da reserva de leitura; 

os livros recém-lançados; a aquisição sistemática de lançamentos técnicos; os catálogos; os fo-

lhetos; os panfletos; os opúsculos; as fontes de pesquisa; a eficácia pessoal nas leituras; os diá-

logos mudos das leituras concentradas; as obras didáticas da formação cultural; as obras técnicas 

da carreira profissional; a estratégia de tomar notas; os registros; as anotações diretas; os papéis 

de anotações; as pastas; as digitações e impressões; o cosmograma pessoal; a biblioteca pessoal;  
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a autorganização mentalsomática; os espaços dos arquivos; a atualização informativa; o inven-

tário periódico do acervo informativo; a polifagia cognitiva sadia; a pressão do estoque de obras  

a serem lidas sobre a automotivação da conscin leitora; a Enciclomática; a Bibliomática; a Lexi-

comática; o Caderno de Campo do Leitor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários. 

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. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmanálise. 

Enumerologia: o abridor de livro; o marcador de página; a caneta de tinta preta; o porta- 

-livros para leitura; a lupa para leitura; a pasta L; a resma de papel branco para anotações. 

Binomiologia: o binômio leitura-releitura; o binômio leitura-autorreflexão; o binômio 

concentração-reconcentração; o binômio maxinstrução-minidiversão. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio interesse-intencio-

nalidade-objetivo; o trinômio texto-subcampo-universo; o trinômio ronda bibliotecária–ronda 

cosmogramática–ronda interneteira; o trinômio recoltas-abordagens-achados; o trinômio pes-

quisa-leitura-consulta; o trinômio Multiculturologia-Multidisciplinologia-Multidimensiologia. 

Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates; o polinô-

mio linhas-frases-sínteses-ênfases; o polinômio Ciência-Filosofia-Arte-Politicologia. 

Antagonismologia: o antagonismo avidez intelectual / preguiça mental; o antagonismo 

pesquisa / leitura; o antagonismo especialismo / generalismo. 

Filiologia: a leiturofilia; a autobibliofilia; a comunicofilia. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia;  

a Autodidaxia; a Comunicologia; a Infocomunicologia; a Atenciologia; a Holomnemônica; a Lei-

turologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa letrada; a pessoa lida; a pessoa bem informada; a conscin eletro-

nótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o público le-

dor; o público leitor; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o leitor exaustivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

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

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

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

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

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmogramista poliglota;  

o olheiro do Cosmos. 

 

Femininologia: a leitora exaustiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira 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 intelec-
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tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmogramista poliglota; 

a olheira do Cosmos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sa-

piens studiosus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

accumulator; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens polymatha;  

o Homo sapiens encyclomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reserva de leitura primária = aquela da pessoa juntando as revistas para  

a leitura do fim de semana; reserva de leitura avançada = aquela da conscin recolhendo dezenas 

de livros técnicos para a leitura e pesquisa continuada diariamente. 

 

Culturologia: a prática cultural da leitura. 

 

Tecnologia. A partir da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 13 as-

pectos básicos, para a consecução e manutenção da técnica da reserva de leitura pessoal: 

01.  Poliglotologia: a diversificação das leituras poliglóticas da conscin pesquisadora. 

02.  Cosmovisiologia: a extensão de dezenas de itens de leituras, incluindo livros. 

03.  Mídia: as coleções das revistas técnicas publicadas recentemente. 

04.  Cosmanálise: os recortes de artigos de periódicos variados, atuais, do cosmograma. 

05.  Impressos: a linha de montagem das páginas impressas e selecionadas. 

06.  Monitoria: as leituras diretas pela tela do monitor por meio da navegação ciberné-

tica. 

07.  Epistolário: as correspondências e comunicações pessoais de outrem. 

08.  Taxologia: a classificação especializada e periódica do acervo ou da Inventario-

logia. 

09.  Megafocologia: a diretriz principal plotada nas pesquisas bibliográficas. 

10.  Lateropensenologia: a atenção acurada às leituras secundárias, periféricas ou à late-

ropensenidade. 

11.  Fontes: as bibliotecas, as livrarias, os museus, a Holoteca, o Holociclo. 

12.  Economia: o fundo estabelecido para cobrir as aquisições periódicas de obras. 

13.  Contrapontologia: as releituras, revisitações e retornos às múltiplas fontes. 

 

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 reserva de leitura, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
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O  INTERMISSIVISTA,  COGNOPOLITA,  MAXIPROEXISTA,  
LÚCIDO,  HOMEM  OU  MULHER,  CEDO  OU  TARDE,  AQUI  

OU  ACOLÁ,  ACABA  RECONHECENDO  A  PRATICIDADE 
DA  MONTAGEM  DA  PRÓPRIA  RESERVA  DE  LEITURA. 

 

Questionologia. Você já emprega a reserva técnica de leitura? Desde quando? Tal reser-

va tem aumentado com o tempo? Você vem aperfeiçoando a estrutura da reserva técnica? 
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R E S G A T E    D A    A U T E S T I M A  
H O L O M A T U R O L O G I A  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O resgate da autestima é o processo e resultado cosmoético da recuperação 

do autovalor e automotivação evolutiva, iniciado e gerido pela conscin, homem ou mulher, após 

constatação de erros e omissões deficitárias comprometedores da autoproéxis, assunção da res-

ponsabilidade reparatória e reciclagens necessárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo resgatar é de origem incerta, talvez do cruzamento das palavras do 

idioma Latim, recaptare, “recatar; tornar a comprar”, e reexcaptare, “resgatar”. Surgiu no Século 

XV. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pró-

prio”. O vocábulo estimar vem do idioma Latim, aestimare, “fixar o preço ou o valor de; avaliar; 

estimar em; fazer caso de; ter em conta de; estimar; ser de opinião de; pensar; julgar”. Apareceu 

no Século XIII. A palavra estima surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Recuperação da autaceitação. 2.  Redimensionamento cosmoético do 

autovalor. 3.  Recobro da autestima. 4.  Resgate da autossatisfação. 

Neologia. As duas expressões compostas resgate da autestima inicial e resgate da autes-

tima consolidado são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Recusa à autaceitação. 2.  Escondimento na egolatria. 3.  Perda da 

autestima. 4.  Insatisfação consciencial crônica. 5.  Autovitimização. 6.  Autoconflitividade.  

7.  Autodesmotivação quanto à evolução. 

Estrangeirismologia: a constatação da realtà coscienziale; a low selfesteem; o desapego 

lúcido do craving for approval; a reciclagem para melhor do modus vivendi; a opção pelo resgate 

da joie de vivre e intercooperação assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência dos autenfrentamentos recinológicos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autestima tem 

preço. 

Citaciologia: – “Um grande erro: crer-se mais importante do que se é e estimar-se me-

nos do que se vale” (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recomposição consciencial e afetividade sadia; 

o autabertismo pensênico facilitador das reciclagens; a viragem da autopatopensenidade para  

a autoortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os recinopensenes; a recinopen-

senidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holo-

pensene exemplarista; a melhoria da atmosfera holopensênica pessoal favorecedora da interassis-

tência e autorrenovação contínua. 

 

Fatologia: o resgate da autestima; a desrepressão desencadeada pelo abertismo conscien-

cial; a retomada da autocoerência proexológica; o autoposicionamento cosmoético antivitimiza-

ção decisivo; a desconstrução sadia e gradativa de si; a busca da autocoerência e remissão grupo-

cármica; o desapego lúcido dos 3 “pês” (posição-prestígio-poder); a recuperação do locus de con-

trole interno; o autenfrentamento do orgulho e antagonismos interpessoais; a autodescoberta e res-

pectiva depuração consciencial a partir do livro conscienciológico; a perda da autestima pela re-

cusa aos fatos e obrigações multidimensionais; a resistência ao grupo evolutivo pelas mágoas; as 

omissões interassistenciais deficitárias geradoras de conflitos intra e interconscenciais, psicopa-

tologias e parapatologias diversas; o impacto menosprezado da mesologia e de traumas vividos;  
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a priorização da produtividade exacerbada (workaholism), a reclusão social fruto da insegurança  

e as carências afetivas básicas; a preferência pela carreira solo e a postura bélico-religiosa pes-

soal dentro do voluntariado conscienciológico; a decisão de passar a limpo a própria história;  

a queda da autoimagem idealizada; o cotejo dos danos e perdas conscienciais em relação às possi-

bilidades presente-futuras; as experiências de frustração reeducativas e favorecedoras da maturi-

dade consciencial; o distresse tornado eustresse; a descoberta da linha mestra da proéxis, do grupo 

da paraprocedência e do materpensene pessoal; a postura de aprender a refletir, aceitar e seguir  

o fluxo do Cosmos com autocrítica; o aproveitamento inteligente do tempo, oportunidades exis-

tenciais e recursos conscienciais; o ato saudável de identificar, admitir e respeitar os limites e ne-

cessidades afetivas pessoais e alheias; o desenvolvimento da benignidade e intercompreensão no 

lugar das oposições inúteis; a efetiva libertação emocional do passado e recomposição conscien-

cial cada vez mais lúcida; o investimento despojado nas amizades evolutivas; a retribuição e soli-

dariedade assistencial centrifugadora do egão e alimentadora da afetividade sadia; o exemplaris-

mo cosmoético enquanto moeda de alto valor nos acertos grupocármicos; a reconquista de saúde 

consciencial relativa; o autodesassédio tornado hábito; a autogestão proexológica sintonizada  

à maxiproéxis grupal; a megafocagem na evolução conjunta; o desafio da autossustentabilidade 

cosmoética frente as mudanças e dificuldades inerentes à evolução. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e terapêutico; os 

estigmas autobiográficos de retrovidas reverberando na ressoma atual; a saída do autismo cons-

ciencial mantido em várias retrovidas; a exumação dos autassédios multimilenares e consequentes 

descablagens; as desassins promotoras da homeostase consciencial; a atenção aos marcadores ho-

lossomáticos; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) definidor dos direitos e deveres na atual 

ressoma; a autolucidez sobre a falibilidade consciencial dentro do ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) e da oportunidade desta vida crítica; a assunção dos trafores e autorresponsabilidade ad-

vinda do Curso Intermissivo (CI) abrindo caminhos evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autestima–amorosidade interconsciencial; o sinergismo 

autenfrentamentos sadios–posicionamentos interpessoais assertivos; o sinergismo ortopense-

nidade–saúde consciencial; o sinergismo timing da proéxis pessoal–timing da maxiproéxis gru-

pal; o sinergismo interassistencialidade-amparabilidade; o sinergismo autocosmoeticidade–prio-

rizações interassistenciais. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal pró-interassistência; o princípio 

da prioridade compulsória; o princípio de a evolução individual ser realizada em grupo; o prin-

cípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da retribuição e assistência sem retorno;  

o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutá-

vel e sabedoria para diferenciar as duas condições. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estimulando a autorresponsabilida-

de evolutiva e autenfrentamentos contínuos. 

Teoriologia: as teorias psicológicas de desenvolvimento afetivo auxiliando no entendi-

mento da influência da mesologia na personalidade; a teoria da oxitocina relacionando Neurobio-

logia, autestima e interconfiança; a teoria da Logoterapia contribuindo para a reflexão sobre  

o vazio existencial e a necessidade de sentido na vida; a teoria sociocognitiva do desamparo 

aprendido mostrando os efeitos de vivências traumáticas ou do Transtorno de Estresse Pós-trau-

mático (TEPT); a teoria das interprisões grupocármicas e respectivas implicações evolutivas;  

a teoria da Psicologia Positiva reforçando a prática do traforismo. 

Tecnologia: a técnica do enfrentamento do malestar; a técnica da qualificação das in-

tenções; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as técnicas da Consciencioterapia e Consciencio-

metria; as técnicas de desbloqueio holossomático das terapias corporais e cursos de campo; 

a técnica do abraço terapêutico; a criação e aplicação de técnicas de Higiene Mental adaptadas 
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ao temperamento pessoal; a técnica da interação regular planta-animal-homem; as técnicas de 

autorreflexão continuada; a grafotécnica; a técnica de mais 1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório consciencial (labcon); o laboratório da Cosmoética;  

o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório radical da Heurística (Serenarium);  

o laboratório consciencial da interassistencialidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Cons-

cienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Policarmologia;  

o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais do abertismo consciencial; os efeitos multidi-

mensionais das reciclagens conscienciais; o efeito das autossuperações na construção da neo-

pensenidade; o efeito homeostático da superação de traumas e liberação de mágoas no holosso-

ma; os efeitos das escolhas e acertos evolutivos no presente-futuro e conta-corrente holocármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses interassistenciais suplantando o egocentrismo; as 

neossinapses adquiridas pela melhoria da autestima e reforçadoras da mesma. 

Ciclologia: o ciclo erro-tentativa-acerto; o ciclo conscientização-recin-exemplificação. 

Enumerologia: a incoerência consciencial; a impactoterapia dos fatos e parafatos; a me-

lancolia intrafísica; a descensão cosmoética; as reciclagens profundas; a pacificação íntima; a au-

tossatisfação restaurada. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-vontade; o binômio Autoconscienciometria-Auto-

consciencioterapia; o binômio perdão-libertação; o binômio autaceitação-intercompreensão;  

o binômio admiração-discordância; o binômio autesforços-recebimentos; o binômio autolucidez- 

-priorização. 

Interaciologia: a interação pensene-Cosmos; a interação decisão-reciclagem; a intera-

ção ego–grupo evolutivo; a interação prioridades–necessidades evolutivas; a interação profis-

são-recomposição; a interação tacon-tares; a interação autoproéxis-maxiproéxis. 

Crescendologia: o crescendo crises de sofrimento–crises de crescimento; o crescendo 

fuga de si mesmo–coragem para evoluir; o crescendo experimentação-competência-resiliência;  

o crescendo interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio autoconceito distorcido–autoimagem equivocada–autestima 

desbalanceada; o trinômio autovitimização-autoculpa-autopunição; o trinômio autaceitação-au-

toperdão-autorreeducação; o trinômio assistir por obrigação–assistir para retribuição–assistir 

para distribuição; o trinômio paciência-flexibilidade-persistência. 

Polinomiologia: o polinômio abuso de poder–liderança autocrática–manipulação anti-

cosmoética–dívidas interconscienciais; o polinômio perda-reparo-resgate-autorrenovação; o po-

linômio da análise errológica intenções-injunções-companhias-atenuantes-agravantes. 

Antagonismologia: o antagonismo autovitimização / responsabilidade evolutiva; o an-

tagonismo acriticismo / hipercriticismo; o antagonismo egão / grupalidade; o antagonismo tra-

fares superutilizados / trafores subutilizados; o antagonismo monovisão assediadora / cosmo-

visão pacificadora; o antagonismo desafetos / reconciliações; o antangonismo perdas monodi-

mensionais / investimentos multidimensionais; o antagonismo prevenção / terapêutica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a centrifugação do egão aumentar a autestima; o para-

doxo de a aparente autossuficiência esconder grande carência afetiva; o paradoxo coragem na 

heteroconfrontação–pusilanimidade para o autenfrentamento; o paradoxo de a autocura da 

conscin narcisista depender das reconciliações com ex-vítimas e ex-algozes; o paradoxo de a in-

terassistência empoderar a consciência em descensão cosmoética. 

Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço interassistencial aplicada à au-

toproéxis e reconciliações grupocármicas; a lei da economia de males; a lei da meritocracia. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autocoerenciofilia; a autodeterminofilia; a autorreciclo-

filia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a pacienciofilia; a parapedagogiofilia;  

a interassistenciofilia. 
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Fobiologia: a neofobia; a autocogniciofobia; a autorrecinofobia; a proexofobia; a auto-

criticofobia; a decidofobia; a fobia dos acertos e retratações grupocármicas; a fobia social; a tana-

tofobia. 

Sindromologia: a reedição da síndrome da realeza; a síndrome da adaptação geral;  

a síndrome do freio de mão puxado; a saída da síndrome do estrangeiro; a autocura da síndrome 

da insegurança; a profilaxia da síndrome do infantilismo; a síndrome de Peter Pan; a reciclagem 

da síndrome do justiceiro; a evitação da síndrome do ostracismo; a autovigilância quanto à sín-

drome da abstinência da Baratrosfera. 

Maniologia: a nostomania; a mania de pensenizar contra si e os outros; a mania de que-

rer controlar tudo. 

Holotecologia: a psicologoteca; a consciencioterapeuticoteca; a holocarmoteca; a holo-

maturoteca; a maxiproexoteca; a paradireitoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autorrecinologia; a Coerenciologia; a Acer-

tologia; a Assistenciologia Grupocármica; a Intercompreensiologia; a Perdologia; a Autexemplo-

logia; a Equilibriologia; a Fraternismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin com transtornos de personalidade e humor; a conscin defasada;  

a conscin mal resolvida; a conscin monoideica; a consrígida; a conscin-problema; a conscin ener-

gívora; a conscin manipuladora, a conscin autocorrupta; a conscin ex-líder autocrática; a conscin 

resiliente; as conscins convalescentes. 

 

Masculinologia: o reciclante existencial; o intermissivista inadaptado; o retomador de 

tarefa; o egoísta; o inseguro; o vitimizado; o reclamão; o magoado; o deprimido; o ressentido;  

o reprimido; o bipolar; o obsessivo-compulsivo; o ansioso; o insatisfeito; o autocrata; o arrogante; 

o perfeccionista; o bifronte; o justiceiro; o strong profile; o professor de Conscienciologia; o evo-

luciente; o tenepessista; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a reciclante existencial; a intermissivista inadaptada; a retomadora de 

tarefa; a egoísta; a insegura; a vitimizada; a reclamona; a magoada; a deprimida; a ressentida;  

a reprimida; a bipolar; a obsessivo-compulsiva; a ansiosa; a insatisfeita; a autocrata; a arrogante;  

a perfeccionista; a bifronte; a justiceira; a strong profile; a professora de Conscienciologia; a evo-

luciente; a tenepessista; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens compromissor; Homo sapiens coparticipans; o Homo conscientio-

logus communitarius; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resgate da autestima inicial = o realizado pela conscin ainda na fase au-

toconsciencioterápica da autoinvestigação e autodiagnóstico; resgate da autestima consolidado 

= o alcançado pela conscin após a fase autoconsciencioterápica dos autenfrentamentos e autossu-

perações. 

 

Culturologia: a cultura da autorreeducação consciencial; a troca vantajosa da cultura 

da culpabilidade pela cultura da responsabilidade evolutiva; a cultura da convivialidade frater-

na; a cultura da prontidão interassistencial; a cultura da exemplificação cosmoética e prioriza-

ção da grupalidade sadia ao invés da ostentação e egolatria. 
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Alerta. O resgate da autestima só tem sentido e valor quando há empenho consciencial 

concreto na direção da evolução conjunta, sem maquilagens ou segundas intenções. 

 

Profilaxia. Do ponto de vista da Holomaturologia, o melhor é qualificar a autopenseni-

dade e manter a autocoerência com as responsabilidades em relação aos compassageiros evoluti-

vos, em vez de ser necessário reparar os danos e encarar as perdas decorrentes das fugas e imatu-

ridades proexológicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 resgate da autestima, 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.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

07.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

12.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Retroego  antiproexológico:  Seriexologia;  Nosográfico. 

15.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

IMPORTA  MAIS  SER  AUTÊNTICO  E  FELIZ  PARTICIPANDO  

DA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL,  A  SER  VÍTIMA  DAS  IMATURI-
DADES  E  AUTASSÉDIOS.  AUTESTIMA  REAL  É  CONQUISTA  

EVOLUTIVA  GRADUAL,  PORÉM  COMEÇA  AQUI-AGORA-JÁ. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece os próprios erros e omissões inter-

assistenciais? Procura reciclar-se continuamente? 

 
Filmografia  Específica: 

 

Redenção. Título Original: Redemption: The Stan Tookie Williams Story. País: EUA. Data: 2004. Duração: 

95 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Vondie Curtis-Hall. Elenco: Jamie Foxx; Lynn Whitfield; Lee Thompson Young; Brenden 

Richard Jefferson; Brenda Bazinet; Wes Williams; Greg Ellwand; Barbara Barnes-Hopkins; Ton Barnett; David Fraser; 

Vibert Cobham; Marcus Johnson; Garfield Williams; Alison MacLeod; Derek Keurvorst; & CCH Pounder. Produção: 

Sue Bugden. Co-produção: Barbara Becnel. Desenho de Produção: David Hackl. Edição & Montagem: Terilyn  

A. Shropshire. Roteiro: J. T. Allen. Fotografia: David Greene, C.S.C. Música: Terence Blanchard. Companhia: Cali-

fornia Filmes. Sinopse: Drama baseado na história real de Stan “Tookie” Williams, fundador da gangue de rua Crips, em 
Los Angeles, California. Ao aguardar a execução no corredor da morte, dedica-se a parar a violência, cuja origem foi  

o próprio responsável. Através da escrita de vários livros infanto-juvenis, Tookie tenta manter as crianças e jovens longe 

da violência das gangues. Tal trabalho lhe confere indicações para os Prêmios Nobel da Paz e de Literatura. 
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Musicografia  Específica: 

 

1.  Leah, Sandy; Quem eu sou; compositores Sandy Leah; & Lucas Lima; Álbum Manuscrito; estilo pop; gra-
vadora Universal; 2010. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Arakaki, Kátia; Auto-estima e Proéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; V. 5; N. 3; Seção: Te-

mas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 2 tabs.; 8 técnicas; 11 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência 
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2001; páginas 98 a 106. 

02.  Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Da-

niel Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 secoes; 
11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.;  

6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 ter-
mos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação 

Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 33 a 263. 

03.  Fernandes, Pedro; Paraprofilaxia Aplicada à Proéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; V. 11;  
1-S; 1 E-mail; 31 enus.; 14 refs.; 2 webgrafias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 75 a 88. 

04.  Ferraro, Cristiane; Paragenética Resiliente: Abordagem Introdutória; Artigo; Conscientia; Revista; Tri-
mêstral; V. 15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 17 enus.; 3 fórmulas; 16 refs.; Associação Internacio-

nal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 141  

a 153. 
05.  Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligen-

te (Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Fadel; Isabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos; trad. 

Marcos Santarrita; 376 p.; 5 partes; 16 caps.; 12 enus.; 1 ilus.; 411 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 4ª Ed.; Obje-
tiva; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 303 a 324. 

06.  Guzzi, Flavia; Mudar ou Mudar: Relatos de uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores 

Ana Luiza Rezende; et al.; 226 p.; 14 caps.; 19 E-mails; 1 entrevista; 11 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 técnicas; 3 web-
sites; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 15 a 157. 

07.  Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira; 
revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxo-

gramas; 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 21 a 152. 
08.  Lima, Thaís; Revisão e Ampliação da Verpon Consrigidus; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 11 enus; 1 tab.; 5 técnicas; 13 refs.; 2 anexos; Associação In-

ternacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 
129 a 140. 

09.  Steiner, Alexander; Orgulho: Agente Dificultador da Autoevolução; Artigo; Saúde Consciencial; Revis-

ta; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 19 enus; 2 tabs.; 7 técnicas; 1 filme; 15 refs. Organização Internacional de Conscien-
cioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 128 a 138. 

10.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. da 1ª, 2ª e 3ª Ed. Málu Balona; revisor Tatiana Lopes; 188 

p.; 8 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 37 termos; 50 
refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 17 a 158. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Andrews, Susan; A Ciência da Felicidade - que Atitudes nos fazem Bem; Artigo; Scientific American; Re-

vista; 3 enus; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; disponível em: <http://www.methodus.com.br/artigo/754/a-
ciencia-da-felicidade-que-atitudes-nos-fazem-b.html; acesso em: 11.12.12; 16h. 

2.  Radis Comunicação em Saúde; Um Oásis para Resgate da Auto-estima; Reportagem; Revista; N. 67; 

Março, 2008; 8 fotos; disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/67/reportagens/um-oasis-para-resga-
te-da-auto-estima>; acesso em: 04.01.13; 15h. 

3.  Zak, Paul J.; A Neurobiologia da Confiança; Reportagem; Scientific American do Brasil; 1 enu; 1 foto;  

1 website; 5 refs.; disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/a_neurobiologia_da_confianca.html>; aces-
so em: 18.12.12; 17h. 

 

T. H. L. 
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R E S G A T E    D E    E X P R E S S Ã O  
( C O N F O R M Á T I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O resgate de expressão é o ato ou efeito de revisitar, recuperar, regenerar, 

requalificar, restaurar, renovar, reciclar ou reabilitar para o idioma corrente, determinada palavra 

ou expressão composta, quando menosprezada, subempregada, malempregada ou carente do con-

traponto positivo, seja quanto ao conteúdo, acepção ou sentido, ou mesmo quanto à forma com 

ampliação do significado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo resgatar é de origem incerta, talvez do cruzamento das palavras do 

idioma Latim, recaptare, “recatar; tornar a comprar”, e reexcaptare, “resgatar”. Os vocábulos 

resgatar e resgate surgiram no Século XV. A palavra expressão deriva também do idioma Latim, 

expressio, de exprimere, “apertar com força, espremer, tirar espremendo; reproduzir; representar; 

retratar; exprimir; dizer; expor; enunciar claramente; declarar formalmente”. Apareceu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 1.  Resgate de palavra. 2.  Reabilitação de expressão. 3.  Requalificação 

de vocábulo. 4.  Restauração de termo. 5.  Ressignificação de expressão. 6.  Oximorologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas resgate de expressão, minirresgate de expressão  

e megarresgate de expressão são neologismos técnicos da Conformática. 

Antonimologia: 1.  Envilecimento de expressão. 2.  Envilecimento de vocábulo. 3.  En-

velhecimento de palavra. 4.  Deterioração de termo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade léxica. 

Unidade: o neossigno léxico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o avanço evolutivo da auto-

pensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os 

qualipensenes; a qualipensenidade. 

 

Fatologia: o resgate de expressão; o resgate de vocábulo; a reabilitação de palavra; a re-

cuperação do sentido da palavra; a remissão da palavra; a regeneração vocabular; a renascença do 

vocábulo; a requalificação do termo; a restauração do vocábulo; o desagravo vocabular; o enri-

quecimento do idioma; o ato de resguardar a língua; a preservação do idioma; a renovação do 

idioma; a reciclagem linguística pelo emprego de neologismos técnicos; o ato de redimir a acep-

ção esquecida da palavra; a reintegração do termo no idioma; o revigoramento do idioma; a revi-

são semântica; o revisionismo linguístico; o resgate da forma; o resgate do conteúdo; a defesa do 

idioma; a anfibologia; a ampliação da hiperacuidade; o abertismo consciencial; o universalismo;  

o gancho didático; o Tesauro da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: o confor no resgate máximo das unidades de lucidez (cons magnos). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Enumerologia: as neoideias; os neopensenes; as neoverpons; as neoperspectivas; as ne-

oteorias; as neotécnicas; os neoempreendimentos. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio renovação-inovação. 

Trinomiologia: o trinômio neofilia-Neologia-Heuristicologia. 
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Polinomiologia: o polinômio significado-significante-signo-significância. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a comunicofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a orismoteca; a neologis-

ticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conformática; a Comunicologia; a Linguística; a Lexicologia;  

a Orismologia; a Terminologia; a Neologística; a Experimentologia; a Paratecnologia; a Cosmo-

visiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin comunicativa. 

 

Masculinologia: o escritor; o autor; o linguista; o filólogo; o literato; o professor; o co-

municólogo; o pesquisador; o sistemata; o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a escritora; a autora; a linguista; a filóloga; a literata; a professora; a co-

municóloga; a pesquisadora; a sistemata; a pré-serenona vulgar; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens auctor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirresgate de expressão = a expressão composta apego sadio; megar-

resgate de expressão = a expressão composta omissão superavitária. 

 

Corrupção. No universo da Comunicologia, importa enfatizar o aspecto surpreendente 

das análises libertárias de tudo, inclusive das acepções ou significados sadios e úteis das expres-

sões e vocábulos corriqueiramente expressando tão só o lado pior ou doentio das coisas, tornados 

desgastados, corrompidos ou envilecidos na maior parte dos contextos, notadamente dentro da 

Conformática, gerando, por isso, o exercício do resgate das expressões ou a regeneração intencio-

nal de palavras. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conformática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 ex-

pressões ou vocábulos resgatados pelas pesquisas conscienciológicas, seja quanto à forma ou ao 

conteúdo, novo sentido, significado ou acepção: 

01.  Apego. Acepção negativa (vocábulo simples): apego doentio a determinada pessoa 

(stalker); acepção positiva: apego sadio ao soma, à preservação da saúde, à sobrevivência huma-

na, por exemplo. 

02.  Autopromoção. Acepção negativa: autopromoção como marketing pessoal; acep-

ção positiva: autopromoção evolutiva através do próprio esforço exemplar. 

03.  Calculista. Acepção negativa: calculista, o indivíduo interesseiro, cobiçoso e egoís-

ta; acepção positiva: calculista, a pessoa lúcida com autopensenizações refletidas, planejadas  

e evolutivas no desempenho da proéxis (Proexologia; Prospectiva). 

04.  Cético. Acepção negativa: cético materialista; acepção positiva: cético otimista cos-

moético (COC); o princípio da descrença (Descrenciologia). 

05.  Destrutiva. Acepção negativa (expressão composta de 1 adjetivo): macro-PK des-

trutiva; acepção positiva: Cosmoética Destrutiva. 

06.  Estresse. Acepção negativa: estresse doentio; acepção positiva: estresse sadio (eus-

tresse), evolutivo, a crise de crescimento inevitável para toda consciência. 
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07.  Passividade. Acepção negativa: passividade como sendo a incapacidade para a au-

todeterminação, manifestada na abdicação da vontade livre e racional; acepção positiva: passivi-

dade-ativa, a condição de desenvolvimento do transe parapsíquico lúcido da conscin perante  

a consciex ou amparador. 

08.  Percuciência. Acepção comum: percuciência; acepção evoluída: holopercuciência, 

inclui o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–autoparapercepções; a hololucidez. 

09.  Idiota. Acepção negativa (expressão composta de 1 adjetivo): pessoa idiota; acep-

ção positiva: macrossoma idiota, a evolução consciencial avançada. 

10.  Omissão. Acepção negativa: omissão deficitária, a falta ao cumprimento do dever 

pessoal; acepção positiva: omissão superavitária (omissuper), a recusa do suborno. 

11.  Renúncia. Acepção negativa: deserção, a fuga às responsabilidades; acepção positi-

va: renúncia interassistencial. 

12.  Rotina. Acepção negativa: infrutífera, a repetição desnecessária, inútil e evitável de 

manifestações conscienciais da vida sedentária; acepção positiva: utilidade, a repetição técnica, 

necessária e inevitável de manifestações conscienciais, por exemplo, tomar banho. 

 

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 resgate de expressão, indicados para a expansão das 

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

3.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

4.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

5.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

6.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

7.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  IDIOMA  EVOLUI  CONFORME  O  EMPREGO  DIÁRIO  DAS  

PALAVRAS  PELOS  USUÁRIOS.  A  CONSCIÊNCIA  COSMO-
POLITA  E  UNIVERSALISTA  DESENVOLVE  O  IDIOMA  COM  

NEOLOGISMOS,  VERPONS  E  ESTRANGEIRISMOS. 
 

Questionologia. Você admite o esforço da reabilitação racional de expressões e vocábu-

los no enriquecimento do idioma? Lembra de mais alguma expressão resgatada pela Consciencio-

logia além das citadas 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; página 578. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 71. 
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R E S G A T E    N A    B A R A T R O S F E R A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O resgate na Baratrosfera é o ato assistencial de a consciência, intra ou 

extrafísica, auxiliar a transferir consciexes doentias, predispostas à renovação intraconsciencial, 

das dimensões extrafísicas patológicas e atrasadas, localizadas na paratroposfera terrestre, enca-

minhando-as, em seguida, para os hospitais, postos de auxílio extrafísicos e comunexes socorris-

tas intermediárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo resgatar é de origem incerta, talvez do cruzamento das palavras do 

idioma Latim, recaptare, “recatar; tornar a comprar”, e reexcaptare, “resgatar”. Os vocábulos 

resgatar e resgate surgiram no Século XV. O vocábulo baratro deriva do idioma Latim, bara-

thrum, “abismo onde se lançavam os criminosos”, e este do idioma Grego, barathron, “buraco 

profundo; abismo; voragem; inferno”. Apareceu no Século XVII. A palavra esfera, procede tam-

bém do idioma Grego, sphaira, “todo corpo redondo; bola para jogar”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Transferência de consciex da Baratrosfera. 2.  Transferência assistida 

do Melexarium. 3.  Libertação de consciex da infernosfera. 4.  Resgate na Paranosolândia. 

Neologia. As 3 expressões compostas resgate na Baratrosfera, resgate na Baratrosfera 

básico e resgate na Baratrosfera avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Abandono na Baratrosfera. 2.  Esquecimento de consciex na infer-

nosfera. 3.  Aprisionamento em parapenitenciária. 4.  Transmigração interplanetária. 

Estrangeirismologia: o brainstorming grupal; o front da assistência; o know-how assis-

tencial dos amparadores; a libertação do Melexarium; o rapport necessário para o resgate; os sa-

fety standards. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cosmoeticologia aplicada à interassistência multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; o holopensene pessoal da me-

gafraternidade; o holopensene pessoal da autoimperturbabilidade; o holopensene grupal da Inte-

rassistenciologia; o holopensene terapêutico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benigonopensenidade; a higidez pensênica; a in-

tervenção mediante autopensenização predominante no pen; o ato de prestar socorro preservando 

a higidez pensênica; a constatação do holopensene dos locais visitados na Baratrosfera. 

 

Fatologia: a ressoma em ambiente intrafísico baratrosférico para fazer assistência; a as-

sistência energética evitando dessomas prematuras; as cracolândias; as ressomas oportunizadoras 

de novas reciclagens; os alvos mentais projetivos assistenciais; o soma sendo reservatório de 

energia para o projetor durante os resgates extrafísicos; o trabalho assistencial proexológico atra-

vés da docência conscienciológica e da prática da tenepes; os debates e cursos conscienciológicos 

contribuindo para o resgate de inúmeras consciexes da Baratrosfera; o papel fundamental dos cur-

sos de campo energético e das dinâmicas parapsíquicas; o livro e o verbete conscienciológico, na 

condição de instrumentos de rapport, contribuindo para o aumento da lucidez e promoção de 

resgates policármicos. 

 

Parafatologia: o resgate na Baratrosfera; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; as dimensões sombrias e trevosas; os ambientexes densos, sujos e pegajosos; as inúmeras 

consciexes errantes e perturbadas; a perda da noção do tempo e espaço da consciex na Baratrosfe-

ra; a sensação da consciex de sofrimento eterno; os tormentos intraconscienciais do dessomado;  
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a perseguição dos assediadores extrafísicos e o medo constante; as cavernas paratroposféricas;  

o vale dos suicidas no báratro; o ódio e o orgulho mantendo as consciexes na Baratrosfera; o pedi-

do de socorro da consciex, permitindo a atuação dos amparadores; as muralhas protetoras dos 

postos e cidades extrafísicas socorristas próximas à Baratrosfera; os pronto-socorros e hospitais 

extrafísicos; a equipex de resgate; a utilização de animais pré-humanos extrafísicos para a escolta; 

a aparição extrafísica; a mimetização do assistente com o ambientex; a blindagem energética da 

equipex; a afinidade interconsciencial necessária para localização da consciex a ser resgatada;  

o resgate de consciexes parentes e amigas; o fato de as mães dessomadas serem frequentemente 

responsáveis pelo resgate dos filhos da assediosfera; o afastamento das consciexes doentias;  

a abordagem extrafísica; a Paradiplomacia como primeira opção para a abordagem do assistido;  

o acolhimento assistencial extrafísico; a exteriorização de energias tranquilizantes curativas; o en-

capsulamento parassanitário protegendo o assistido; a mudança de dimensão após o encapsula-

mento da consciex socorrida; o enfrentamento à enxurrada de palavrões e ataques energéticos 

quando a equipex entra na Baratrosfera; a participação dos projetores conscientes nos resgates na 

Baratrosfera; os ataques extrafísicos ao projetor ou projetora; o disfarce extrafísico do projetor;  

o grupo praticante de tenepes auxiliando a distância; a iscagem lúcida iniciando o resgate da cons-

ciex; as equipes de pesquisa e assistência a casos de poltergeist; o malestar provocado pelo aco-

plamento com consciexes doentes; o embate energético com assediadores e megassediadores 

quando necessário; o uso de técnicas arcaicas (mantras), eficientes em dimensões atrasadas;  

o acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE) proporcionando reforço energético assistencial; 

as tempestades magnéticas limpando o holopensene dos ambientes trevosos; a reurbanização 

extrafísica removendo inúmeras consciexes da Baratrosfera; as transmigrações interplanetárias;  

a estrutura psíquica do amparador extrafísico, preparada para lidar com frustrações; a persistên-

cia, tenacidade e vontade forte para ser socorrista extrafísico; a autoimperturbabilidade necessária 

para o resgatante não ficar preso à Baratrosfera; o resgate da consciex resgatante; o maxifraternis-

mo, Universalismo e abnegação dos assistentes extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciex amparadora–conscin projetora; o sinergismo 

autoconfiança-heteroconfiança na equipe extrafísica de amparadores; o sinergismo autoridade 

moral–força presencial; o sinergismo fraternismo-harmonia; o sinergismo vontade-determina-

ção; o sinergismo autodefesa energética–autoimperturbabilidade; o sinergismo prudência-cora-

gem; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–destemor cosmoético; o sinergismo prestação de 

assistência–recuperação de cons. 

Principiologia: o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio do não abandono; 

o princípio interassistencial de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da Higiene 

Consciencial; o princípio do aperfeiçoamento contínuo do resgatante; o princípio da evolução 

estar calcada na interassistência; o princípio do maxifraternismo universal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) permitindo o acesso seguro à Bara-

trosfera; o código de respeito ao livre arbítrio das consciências assistidas; o código do exempla-

rismo pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistência multidimensional; a teoria da re-

educação consciencial; a teoria das energias gravitantes patológicas; a teoria da reurbex; a teo-

ria do Homo sapiens reurbanisatus. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; as técnicas de desassim; as técnicas proje-

tivas; a técnica de blindagem energética; a técnica de exteriorização de energias; a técnica de 

encapsulamento energético; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de acesso à holo-

memória; a técnica da paraconfrontação desassediadora; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca interassistencial da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado muldimensional nas equipes de resgate na Baratrosfe-

ra; o paravoluntário das comunexes assistenciais; o voluntariado conscienciológico parapsíqui-

co interassistencial; o voluntariado tarístico na docência conscienciológica; os voluntários tene-
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pessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o paravoluntariado assistencial em tempo 

integral; o paravoluntariado das reurbanizações extrafísicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da tenepes; 

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Socorristas Extrafísicos; o Colégio Invisível dos 

Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Energossomatologistas; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos;  

o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito positivo do resgate na Baratrosfera para a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) do assistente; o efeito evolutivo da interassistência sobre a intraconsciencialidade do pa-

rassocorrista; o efeito escudo, antiassédio, da benignopensenidade; os efeitos holocármicos dos 

resgates extrafísicos; o efeito da neutralização do egoísmo na evolução; os efeitos acumulados 

do fraternismo cosmoético vivenciado; o efeito da ampliação do senso de fraternidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do trabalho de resgate na Baratrosfera; 

as neossinapses obtidas pela vivência da interassistencialidade; as neossinapses necessárias  

à imperturbabilidade; o desenvolvimento das neossinapses da Autodespertologia. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo planejamento-resgate-assistência; o ciclo 

identificação da demanda–autorreflexão–ato interassistencial; o ciclo localização-encapsula-

mento-remoção; o ciclo abordagem-atendimento-internamento; o ciclo iscagem consciente–aco-

lhimento–encaminhamento; o ciclo interassistencial e multidimensional de resgatar e ser resga-

tado; o ciclo teaticológico do 1% da teoria aos 99% da prática. 

Binomiologia: o binômio pedido simples–consecução complexa; o binômio amparador- 

-projetor; o binômio recebimento-retribuição; o binômio força presencial–acolhimento; o binô-

mio autoconfiança-destemor; o binômio maturidade consciencial–fraternidade pura; o binômio 

serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação amparador extrafísico–amparador intrafísico dinamizando 

o resgate na Baratrosfera; a interação tenepessista-amparador; a interação equipe presencial–do-

adores a distância; a interação assistente-assistido; a interação socorrista resgatante–Central 

Extrafísica de Energia; a interação coragem evolutiva–amparabilidade; a interação liderança- 

-assistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo perdão-libertação; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo 

varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo senso de fraternidade–senso cos-

moético; o crescendo evolutivo singular no grau de imperturbabilidade intraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio auto-

confiança-autodeterminação-autocontrole; o trinômio autoparapsiquismo-autodiscernimento-au-

tossegurança; o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio amparador extrafí-

sico de função–assistente resgatante–assistido resgatado; o trinômio empatia–intervenção cos-

moética–desassédio; o trinômio holofilosófico Universalismo-Maxifraternismo-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio (assertivo) percepção-parapercepção-abordagem-interas-

sistência; o polinômio parapsiquismo-megacompreensão-megafraternidade-Universalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo autoimperturbabilidade / autoperturbabilidade;  

o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonis-

mo interassistencialidade / antifraternidade; o antagonismo amparabilidade / assedialidade;  

o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência. 

Paradoxologia: o paradoxo da síndrome da abstinência da Baratrosfera; o paradoxo de 

algumas consciências preferirem permanecer na Baratrosfera mesmo tendo a oportunidade de 

assistência; o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de os maiores 

merecimentos assistenciais dispensarem as honras de títulos, medalhas, certificados e diplomas. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucido-

cracia; a meritocracia; a proexocracia; a teaticocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada aos resgates na Baratrosfera; a lei das afini-

dades interconscienciais; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da inseparabilidade gru-

pocármica; a lei da autorresponsabilidade evolutiva; a lei da megafraternidade evolutiva. 

Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a fraternofilia; a interassistenciofilia; a pa-

cienciofilia; a terapeuticofilia; a tenepessofilia. 

Fobiologia: a superação da hadefobia; a superação das fobias em geral. 

Sindromologia: o conhecimento das síndromes baratrosféricas para maior eficiência as-

sistencial. 

Mitologia: a queda do mito do sofrimento eterno; o mito do cachorro Cérbero, guardião 

da porta do inferno. 

Holotecologia: a extrafísicoteca; a intermissioteca; a parapercepcioteca; a parapsicote-

ca; a psicopatoteca; a psicossomatoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autoimperturbaciologia; a Consciencio-

metria; a Consciencioterapia; a Grupocarmologia; a Intercomunicologia; a Multiculturologia;  

a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Parassociologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consener; a consciex melancólica; a consciex 

depressiva; a consciex revoltada; a consciência inabordável; a consciex resgatada; a consréu res-

somada; a consréu transmigrada; as paragangues; a equipex multidisciplinar. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o resgatante extrafísico; o aprendiz de resgate na Ba-

ratrosfera; o socorrista multidimensional; o líder de equipex; o ex-parente; o amigo de existência 

pretérita; o conhecido do passado; o suicida; o ex-usuário de drogas ; o para-habitante doentio;  

o parapsicótico pós-dessomático; o paracomatoso; o assediador extrafísico; o megassediador;  

o praticante da tares; o autor de livro tarístico; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista;  

o projetor consciente; o amparador extrafísico; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado 

autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a intermissivista; a resgatante extrafísica; a aprendiz de resgate na Bara-

trosfera; a socorrista multidimensional; a líder de equipex; a ex-parenta; a amiga de existência 

pretérita; a conhecida do passado; a suicida; a ex-usuária de drogas; a para-habitante doentia;  

a parapsicótica pós-dessomática; a paracomatosa; a assediadora extrafísica; a megassediadora;  

a praticante da tares; a autora de livro tarístico; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista;  

a projetora consciente; a amparadora extrafísica; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada 

autocrítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens desassediator;  

o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista;  

o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resgate na Baratrosfera básico = a transferência de consciex comatosa de 

ambiente baratrosférico feita pela conscin projetada, com a superintendência de amparador extra-

físico; resgate na Baratrosfera avançado = a transferência de megassediador da infernosfera feita 

por equipex constituída de diversos amparadores extrafísicos. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Autodeterminologia; a cultu-

ra da megafraternidade interassistencial, teática e policármica; a cultura da Homeostaticologia; 
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a cultura da multidimensionalidade; a cultura do parapsiquismo assistencial; a cultura proexoló-

gica; a cultura da Reurbanologia (reurbex e reurbin). 

 

Atributologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 trafores e características relevantes para a consciência tornar-se amparadora de resgate 

na Baratrosfera: 

01.  Antidispersividade: o autesforço; a autorresponsabilidade; a perseverança; a tenaci-

dade. 

02.  Antiemocionalidade: a cardiochacralidade dominada; o predomínio da razão sobre 

a emoção. 

03.  Assistencialidade: o auxílio desinteressado; a bondade a favor do outro; a compai-

xão; a doação de si mesmo; o egocídio; a generosidade. 

04.  Cosmoeticidade: a autoincorruptibilidade; a autolucidez; a integridade de caráter;  

a moral cósmica; os ortopensenes; a teática; a verbação. 

05.  Defensibilidade: a autodefesa energética; a autolucidez parapsíquica; a desassimila-

ção energética; o domínio do estado vibracional; a invulnerabilidade áurica; a parapsicosfera sa-

dia; a resistência energossomática. 

06.  Desintoxidade: a autodesassedialidade; a autocompensação energossomática; a au-

todesintoxicação energética; os desbloqueios holochacrais; a disposição íntima; a para-higiene 

psicosférica; a potencialidade autoterapêutica. 

07.  Holochacralidade: a automotivação; a aptidão holochacral; o desempenho máximo 

nos duelos energéticos; a desenvoltura no emprego de cada chacra em particular; a doação das 

energias conscienciais; a sinalética energética pessoal. 

08.  Imperturbabilidade: a antivitimização; o autocontrole; o comedimento; a concen-

tração mental; o domínio da autopensenidade; a estabilidade psicossomática; a potência volitiva. 

09.  Maxifraternidade: a abnegação silenciosa; o altruísmo; o amor fraterno; o antiego-

ísmo autêntico; a ausência de preconceitos; a compreensão; o cosmopolitismo; a indiscriminação; 

o perdão; a solidariedade. 

10.  Pacificidade: o antibelicismo; o autoposicionamento antiarmamentista; a cultura de 

paz; a pacificação íntima. 

11.  Paraperceptibilidade: o animismo energético; o antimisticismo; a autoconscienti-

zação multidimensional; o autodestemor parapsíquico; o estado constante de alerta parapsíquico; 

a erudição multidimensional; o parapsiquismo técnico; a prática da projeção consciente. 

12.  Racionalidade: as atitudes refletidas; a autodeterminação; a autorganização; a con-

duta racional; o discernimento; a holomaturidade; a lucidez mentalsomática; o planejamento;  

a prudência; a reflexão. 

13.  Sanidade: a desperticidade; o domínio da euforin e da euforex; a higiene pensênica; 

a saúde energética; a saúde mental; a saúde paragenética; a saúde somática; o vigor físico. 

14.  Serenidade: o antiestressamento; a homeostase holossomática; o humor estável;  

a maturidade emocional; o temperamento fleumático; os sentimentos elevados. 

15.  Vitalidade: o autocontrole neurovegetativo; o desbloqueio e compensação umbili-

cochacral; o autodomínio da subcerebralidade; a utilização do esplenicochacra para assimilações 

e desassimilações energéticas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 resgate na Baratrosfera, 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.  Autoconfiança  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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04.  Autoimperturbabilidade  parapsíquica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autoridade  consciencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Cuidador  multidimensional:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Destemor  cosmoético:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

11.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paraclínica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

15.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  RESGATE  NA  BARATROSFERA  É  TAREFA  MEGAFRA-
TERNA  RELEVANTE  AO  INTERMISSIVISTA  CONSCIENTE  

QUANTO  AO  PRÓPRIO  PAPEL  DE  MINIPEÇA  NO  MAXI-
MECANISMO  INTERASSISTENCIAL  MULTIDIMENSSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prepara-se desde já para assumir o papel de res-

gatante extrafísico na Baratrosfera? Considera-se apto à liderança de equipex interassistencial? 

 
Fimografia  Específica: 

 

1.  Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams May Come. País: EUA; & Nova Zelândia. Data: 

1998. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;  

& Português (em DVD). Direção: Vincent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabella Sciorra; Max 

von Sydow; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; & Rosalind Chao. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Dese-

nho de Produção: Eugênio Zanetti. Direção de Arte: Jim Dultz; Tomas Voth; & Christian Wintter. Roteiro: Ronald 

Bass, com base na obra What Dreams May Come de Richard Matheson. Fotografia: Eduardo Serra. Música: Michael Ka-
men. Montagem: David Brenner; & Maysie Hoy. Cenografia: Cindy Carr; & Josh Fifarek. Figurino: Yvonne Blake. 

Efeitos Especiais: CIS Hollywood; Cinema Production Services; Composite Components Company; D-Film; Digital 

Domain; General Lift; Giant Killer Robots; Illusion Arts; Lunarfish; Manex Visual Effects (MVFX); Mass. Illusions; 
Masters FX; Mobility Inc.; POP Film; Pacific Ocean Post; Pulse Imaging; RFX; Radium; Re; & Shadow Caster. 

Companhia: Interscope Communications; Metafilmics; & Polygram Filmed Entertainment. Outros dados: ganhador do 
Oscar de Melhores Eefeitos Especiais em 1999. Sinopse: O médico Chris Nielsen e a esposa Annie perdem os filhos em 

acidente e tentam superar as dificuldades, mas Chris é morto tentando ajudar vítimas de outro acidente. No “paraíso” 

descobre o suicídio da esposa e decide resgatá-la, sem muitas chances de sucesso. 
2.  Nosso Lar. Título Original: Nosso Lar. País: Brasil. Data: 2010. Duração: 105 min. Gênero: Drama. 

Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Wagner de Assis. Elenco: Renato Prietro; Fernando Alves Pinto; Rosanne 
Mulholland; Inez Vianna; Rodrigo dos Santos; Werner Schünemann; Clemente Viscaíno; Ana Rosa; Othon Bastos; Paulo 

Goulart; Helena Varvaki; Aracy Cardoso; Selma Egrei; Nicola Siri; Lisa Fávero; César Cardadeiro; Chica Xavier; Amélia 

Bittencourt; Vania Veiga; Aramis Trindade; Lu Grimald; Ana Beatriz Corrêa; Ana Kutner; Anna Cotrin; André Luiz 
Miranda; Cristina Xavier; Gabriel Azevedo; Gabriel Scheer; Jeniffer Oliveira; & Régis di Sorí. Produção: Iafra Britz. 

Produção Executiva: Luiz Augusto de Queiroz; & Elizabeth Marinho Dias. Direção de Arte: Lia Renha. Roteiro: Wag-

ner de Assis com base na obra Nosso Lar de Chico Xavier. Fotografia: Ueli Steiger; & ASC. Música: Philipe Glass. 
Montagem: Marcelo Morais. Cenografia: Marcus Razani. Cinematografia: Ueli Steiger. Figurino: Luciana Buarque. 

Edição: Marcelo Morais. Efeitos Especiais: Intelligent Creatures, Canadá. Companhia: Cinética Filmes; Midgal Filmes; 
& Globo Filmes. Distribuição: 20th Century Fox. Sinopse: Ao abrir os olhos, André Luiz não está mais vivo, embora 

sinta fome, sede e frio, percebe não pertencer mais ao mundo dos encarnados. Ao redor, planície escura, desértica e tene-

brosa, marcada por gritos e seres viventes à sombra. As dúvidas e as dores intensificam-se. A trajetória do médico bem su-
cedido no mundo espiritual é a história de Nosso Lar. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

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

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 
76, 77, 82 a 85, 88 a 111, 114, 115, 124, 125, 142, 143, 190, 191, 208, 209, 226, 227, 232 e 233. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19539 

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.; páginas 30, 31, 44 a 47, 54 a 56 e 68 a 70. 

3.  Xavier, Franscisco Cândido; Libertação; 264 p.; 20 caps.; 18 x 13 cm; br.; 7ª Ed.; Federação Espírita Bra-
sileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 13 a 263. 

4.  Idem; Missionários da Luz; 348 p.; 20 caps.; 18 x 13 cm; br.; 22ª Ed.; Federação Espírita Brasileira 
(FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1990; páginas 11 a 347. 

5.  Idem; Nosso Lar; 282 p.; 50 caps.; 18 x 13 cm; br.; 41ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de 

Janeiro, RJ; 1993; páginas 17 a 281. 
6.  Idem; Obreiros da Vida Eterna; 304 p.; 20 caps.; 18 x 13 cm; br.; 16ª Ed.; Federação Espírita Brasileira 

(FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1987; páginas 7 a 304. 
7.  Idem; Os Mensageiros; 268 p.; 51 caps.; 18 x 13 cm; br.; 18ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); 

Rio de Janeiro, RJ; 1985; páginas 11 a 268. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A residência proexogênica é a moradia funcional e especializada (Proexa-

rium) para predispor e dinamizar a consecução da programação existencial (proéxis) da conscin 

lúcida, homem ou mulher, junto ao parceiro ou parceira da dupla evolutiva (Duplologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo residência vem do idioma Latim, residere, “assentar-se; parar; de-

ter-se; ficar”. Apareceu no Século XV. O vocábulo programação procede também do idioma La-

tim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, 

“ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do 

idioma Latim, existentialis. Apareceu em 1898. O elemento de composição gênico tem conexão 

com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Casa do proexista. 2.  Lar proexogênico. 3.  Holopensene doméstico 

proexogênico. 

Arcaismologia: cafofo; esconderijo. 

Neologia. As 3 expressões compostas residência proexogênica, residência proexogênica 

mínima e residência proexogênica máxima são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Residência comum. 2.  Holopensene doméstico vulgar. 3.  Hotel da 

Proéxis. 

Estrangeirismologia: a cottage (Irlanda); a farm (EUA); a hacienda (Argentina); o ma-

noir (França); o manor (Inglaterra); a quinta (Portugal); o motor home; o Proexarium; o bunker; 

o home sweet home; o fisiopodium; o cenário indoors; a workstation; o cenário outdoors; a dina-

mização do megacurriculum vitae; o Tenepessarium; o parafisiopodium; o Projectarium; o Ad-

ministrarium; a utilização de gateways. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Casa: mi-

cropaís doméstico; Lar: cosmossíntese intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a residência proexogênica; a casa do proexista; a casa como extensão do 

soma; a casa como cápsula energética; a casa como o ninho do compléxis; o castelo; o domicílio 

humano; o farol do faroleiro; o centro de gravidade consciencial; a moderna máquina de morar; 

a incubadora pessoal de verpons; o ordeirismo intrafísico pessoal; a antiestigmatização ecológica; 

a vida humana saudável; o holopensene doméstico; o detalhamento da residência; as vantagens da 

moradia especial; a fixação psicofisiológica sadia; a administração da vida intrafísica; a base in-

trafísica; a matriz da megagescon; os instrumentos mecânicos, elétricos e eletrônicos; o quadro 

mural técnico; o quarto de dormir; a biblioteca pessoal; o almoxarifado; a locação; o entorno;  

a paisagem; o tratamento paisagístico; o jardim; a Natureza; a fitoconvivialidade natural; a zoo-

convivialidade natural; a mudança do cenário existencial; a vizinhança; a segurança ambiental;  

a cidade média; a zona rural; o sonho dourado de consumo; as perspectivas proexológicas; o nível 

econômico-financeiro; a gestão doméstica; a casa dos maxiproexistas; o condomínio consciencio-

lógico; os conceitos da Domótica; a Arquitetura de sistema domótico; a interconexão entre dispo-

sitivos domóticos; as soluções domóticas; a Robótica inteligente; o controlador domótico; as ca-

sas inteligentes; os sensores (sentidos) e os atuadores (músculos) do domicílio inteligente; a te-

leassistência; os chalés; as casas casadas; a basecon; o controle e automoção da habitação; o pa-
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drão de desempenho pessoal; a qualidade de vida; a vida programada; a estratégia proexológica;  

a Central Intrafísica de Energia. 

 

Parafatologia: a base da ofiex pessoal; a alcova energeticamente blindada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica de viver evolutivamente; a técnica domó-

tica. 

Voluntariologia: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);  

a Cognópolis; a Instituição Conscienciocêntrica (IC); o Conscienciocenter; o Polo Consciencio-

cêntrico Discernimentum; a Villa Conscientia. 

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 dupla evolutiva. 

Enumerologia: a habitação; a morada; o lar; o apartamento; a casa térrea; o sobrado;  

a residência; a casa senhorial; a mansão; o palacete; a chácara; a granja; o sítio; a estância; a her-

dade; a fazenda. 

Binomiologia: o binômio indoors-outdoors; o binômio base intrafísica–fôrma holopen-

sênica; o binômio casa inteligente–consumidor. 

Interaciologia: a interação pessoa-máquina. 

Trinomiologia: o trinômio harmonia-funcionalidade-estética. 

Antagonismologia: o antagonismo parede / liberdade. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a somatofilia; a fitofilia; a zoofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a neofobia. 

Maniologia: a dromomania. 

Holotecologia: a proexoteca; a experimentoteca; a intrafisicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Proexologia Prática; a Arquitetura; a Engenha-

ria; a Ergonomia; a Economia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Arquivologia; a Tenepes-

sologia; a Proxêmica; a Geopolítica Conscienciológica; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Con-

viviologia; a Vivenciologia; a Priorologia; a Domótica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva; a prole (se houver); as pessoas colaboradoras; os animais 

domésticos; o ser desperto; os visitantes; os familiares; os vizinhos; os amparadores extrafísicos. 

 

Masculinologia: o chefe de família; o compassageiro evolutivo; o duplista; o cognopoli-

ta; o intermissivista; o proexista; o proexólogo; o duplólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o in-

versor existencial; o reciclante existencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodeci-

sor; o voluntário da Conscienciologia; o tertuliano; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o empresário conscienciológico (EC); o diretor da Instituição Conscien-

ciocêntrica; o macrossômata; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o reeducador; o escritor; 

o projetor consciente. 

 

Femininologia: a dona de casa; a compassageira evolutiva; a cognopolita; a intermissi-

vista; a proexista; a proexóloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a inverso-

ra existencial; a reciclante existencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora;  

a tertuliana; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a te-

nepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a reeducadora; a escritora; a projetora consciente; a volun-
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tária da Conscienciologia; a empresária conscienciológica (EC); a diretora da Instituição Cons-

cienciocêntrica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens domesticus; o Homo sapiens proexogenicus; o Homo sa-

piens autorganisatus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: residência proexogênica mínima = o apartamento confortável, sem sun-

tuosidades, mas adaptado tecnicamente para os trabalhos da proéxis (Economia; Tecnologia); re-

sidência proexogênica máxima = a casa confortável, sem suntuosidades, mas adaptada tecnica-

mente para os trabalhos da proéxis, com jardim e interação com as energias da Natureza (Ener-

gossomatologia; Paratecnologia). 

 

Argumentologia. No contexto da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 7 categorias de antagonismos técnicos capazes de embasar autorreflexões, apontar investiga-

ções, indicar opções ou sugerir decisões ponderadas, ao homem e à mulher, sobre as vantagens ou 

oportunidades pessoais no embasamento da construção e vivência na residência proexogênica: 

1.  Conteúdo  /  Forma:  Conformática. 

2.  Custo  /  Benefício:  Economia. 

3.  Hábitos  /  Rotinas:  Autopesquisologia. 

4.  Intrafisicalidade  /  Extrafisicalidade:  Parapercepciologia. 

5.  Organização  /  Autodisciplina:  Experimentologia. 

6.  Teoria  /  Vivência:  Teaticologia. 

7.  Verbo  /  Ação:  Verbaciologia. 

 

Evoluciologia. Considerando o universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 7 indicadores ou princípios evoluídos aplicáveis na residência proexogênica: 

1.  Fisiologia: a ausência de requintes com o predomínio da funcionalidade. 

2.  Grafopensenologia: a primeira assinatura pensênica correta em pedra. 

3.  Intraconscienciologia: as atenções divididas de modo intra e extrafísico. 

4.  Intrafisicologia: a radicação vitalícia dos residentes na Cognópolis. 

5.  Mentalsomatologia: a expansão mentalsomática a partir da intrafisicalidade. 

6.  Parapercepciologia: os pés sobre o piso do lar e os mentaissomas no Cosmos. 

7.  Profilaxia: a profilaxia energética da casa sem quinas nem degraus. 

 

Taxologia. No âmbito da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 21 recursos mais 

técnicos a serem racionalmente considerados na construção da residência proexogênica: 

01.  Abastecimento. 

02.  Aterramento elétrico. 

03.  Claviculário: local próprio. 

04.  Conciliação das diferenças. 

05.  Conforto razoável: preservação da saúde. 

06.  Esteira ergométrica. 

07.  Estúdio técnico. 

08.  Gabinete. 

09.  Hierarquização dos espaços. 

10.  Home-office. 

11.  Iluminação. 

12.  Isolamento: térmico, acústico. 

13.  Lanternas. 

14.  Maçanetas: puxadores. 
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15.  Manutenção. 

16.  Protetores de pulsos eletromagnéticos. 

17.  Racionalização das peças. 

18.  Recheio decorativo. 

19.  Segurança: alarme, grades. 

20.  Telas antinsetos. 

21.  Ventilação. 

 

Verde. Existem os defensores do verde preferindo construir a residência proexogênica 

afogada no holopensene do pomar, deixando as flores, os frutos e os galhos das árvores frutíferas 

tocarem as paredes, o telhado, as janelas e as portas da moradia, trazendo os passarinhos para per-

to de si. É o método da megainteração ecológica com a Natureza e a ectoplastia botânica. 

Alerta. Segundo a Proxêmica, influindo na criatividade e na Heurística, há o alerta opor-

tuno: é preferível a pessoa se sentar e ver todo o ambiente amplo do local de trabalho, à frente,  

e não ficar de costas olhando a parede. 

 

Especialização. Será sempre relevante lembrar na residência proexogênica, 7 instalações 

especiais a serem consideradas e estudadas pelo residente para ver quais vão funcionar, por apre-

sentarem interesses multidimensionais, evolutivos, e aqui dispostas na ordem alfabética: 

1.  Alcova blindada. 

2.  Base intrafísica: amparoporto. 

3.  Câmara de reflexão. 

4.  Cômodo da tenepes. 

5.  Conceptáculo da ofiex. 

6.  Escritório pessoal: útero mentalsomático. 

7.  Peça encapsulada. 

 

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 residência proexogênica, indicados para a expansão das 

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Sujismundismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  RESIDÊNCIA  PROEXOGÊNICA  DA  DUPLA  EVOLUTIVA,  
OU  O  PROEXARIUM  A  2,  É  A  MORADIA  TÉCNICA  IDEAL  

PARA  A  DINAMIZAÇÃO  DA  CONSECUÇÃO  DA  PROGRA-
MAÇÃO  EXISTENCIAL  EM  GRUPO,  OU  A  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você identificou as vantagens de morar em residência proexogênica? Já 

conseguiu tal realização? 
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R E S I D Ê N C I A    P R O J E C I O G Ê N I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A residência projeciogênica é a moradia organizada e otimizada com a fi-

nalidade de predispor o desenvolvimento projetivo da conscin, homem ou mulher, interessada em 

dinamizar a autevolução consciencial.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo residência vem do idioma Latim, residere, “assentar-se; parar; de-

ter-se; “ficar”. Apareceu no Século XV. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projec-

tio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolon-

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

XVIII. O elemento de composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, gé-

nos, “raça; tronco; família; origem; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Casa predisponente à projetabilidade. 2.  Ambiente doméstico proje-

ciogênico. 3.  Base projeciogênica. 4.  Residência proexogênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas residência projeciogênica, residência projeciogê-

nica primária e residência projeciogênica avançada são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Residência comum. 2.  Residência desorganizada. 3.  Holopensene 

doméstico vulgar. 4.  Casa bagunçada. 

Estrangeirismologia: o Projetarium; o Conviviarium; a teática da autoconscientização 

multidimensional full time; o upgrade na base intrafísica. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à manutenção da residência projeciogênica. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Casa. A casa popular tem uma enorme vantagem: você perde menos tempo e energi-

as com as molduras existenciais desnecessárias que são dispensadas”. 

2.  “Organização. A organização e a disciplina são fundamentações indispensáveis à au-

tevolutividade. Se o alicerce é ordenado, a construção será bem estruturada”. 

3.  “Residência. O mais importante em uma residência é a funcionalidade. O resto  

é moldura”. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a teá-

tica da projetabilidade lúcida favorecendo a instalação do holopensene projeciogênico na própria 

residência ; o holopensene doméstico desassediado; o holopensene doméstico evolutivo; o holo-

pensene interassistencial; a manutenção da autopensenização sadia a partir das reciclagens intra-

conscienciais (recins) constantes; a base intrafísica saturada por autopensenizações sobre a proje-

ção consciente. 

 

Fatologia: a residência projeciogênica; a casa da conscin projetora; a base intrafísica da 

autoprojetabilidade lúcida; o ambiente homeostático facilitador da projeção consciente; a valori-

zação da vida multidimensional; o domicílio intrafísico preparado para os experimentos projeti-

vos; o ambiente físico arrumado favorecendo a aplicação das técnicas projetivas; os objetos intra-

físicos guardados nos devidos lugares; a casa bem cuidada; o descarte dos bagulhos energéticos;  

a decoração discreta e agradável; os ambientes silenciosos e otimizados; os ambientes bem 

ventilados; a climatização do ambiente; o hábito pró-projetivo; a residência projeciogênica facili-

tando as autorreflexões sobre os experimentos projetivos; o cultivo diário do interesse pela proje-

ção consciente; a rotina de estudos; os lembretes pró-projetivos; os registros projetivos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19545 

Parafatologia: a residência projeciogênica facilitada pela autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático; o emprego da sinalética energética e parapsíquica no rastreamento das 

energias na residência projeciogênica; a alcova energeticamente blindada; as energias conscien-

ciais (ECs) da conscin projetora; o ambiente doméstico otimizado propiciando o desenvolvimento 

da percepção da aura projetiva; o ambiente desassediado favorecedor da desassim. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização-autodesassédio; o sinergismo autorga-

nização-projeciofilia; o sinergismo vontade-intencionalidade-autorganização; o sinergismo au-

tassistência-heterassistência. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a aplicação do princípio da 

descrença (PD) no cotidiano da conscin projetora. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) depurando os hábitos sadios da 

conscin projetora. 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada à organização da casa; as técnicas ener-

géticas; a aplicação regular de técnicas projetivas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI); os voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracio-

nal; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Au-

topensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico Projetarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito catalisador da residência projeciogênica no desenvolvimento proje-

tivo; os efeitos da base intrafísica homeostática no desempenho da proéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela vivência em ambiente domiciliar proje-

ciogênico. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o ciclo orga-

nização-desorganização-reorganização. 

Enumerologia: a residência organizada; a residência silenciosa; a residência arejada;  

a residência homeostática; a residência desassediada; a residência energeticamente blindada;  

a residência pró-projetiva. 

Binomiologia: o binômio residência projeciogênica otimizada–projeções conscientes;  

o binômio base intrafísica–fôrma holopensênica; o binômio autodesassédio-heterodesassédio;  

o binômio organização pessoal–organização residencial; o binômio autopensenidade sadia–ho-

lopensene homeostático; o binômio harmonia-funcionalidade; o binômio holopensene desassedi-

ado–holopensene interassistencial. 

Interaciologia: a interação rotina intrafísica–rotina extrafísica; a interação limpeza in-

trafísica–limpeza extrafísica; a interação organização-disciplina; a interação lucidez intrafísica– 

–lucidez extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo agenda projetiva–diário projetivo–gestações consciencia-

is (gescons); o crescendo rotina intrafísica organizada–vida produtiva; o crescendo autodesor-

ganização-autorganização; o crescendo autorganização física–autorganização projetiva; o cres-

cendo EV-desassim-autodesassédio.  

Trinomiologia: o trinômio autorganização-autodeterminação-autorresultados; o trinô-

mio autorganização-autocriatividade-autorreorganização; o trinômio residência projeciogênica–

–projeção consciente–rememoração projetiva. 
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Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio energias conscienciais sadias–holopensene homeostático–projeção lúcida–inte-

rassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo base intrafísica / base extrafísica; o antagonismo 

casa bagunçada / casa arrumada; o antagonismo residência projeciogênica / quarto de hotel; 

o antagonismo alcova blindada / alcova contaminada; o antagonismo teoria / vivência; o antago-

nismo harmonia / desarmonia; o antagonismo ordem / desordem; o antagonismo priorização  

/ despriorização. 

Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria do desempenho extrafísico da conscin proje-

tora exigir esforço intrafísico. 

Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à organização da base intrafísica da conscin 

projetora. 

Filiologia: a projeciofilia; a intrafisicofilia; a disciplinofilia; a organizaciofilia; a reciclo-

filia; a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o combate à projeciofobia; a superação da disciplinofobia; a ultrapassagem 

da tanatofobia. 

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

Mitologia: o mito de se alcançar resultados sem esforços. 

Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a organizacioteca;  

a intrafisicoteca; a interassistencioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Projeciologia; a Conviviologia; a Vivenciolo-

gia; a Organizaciologia; a Priorologia; a Reciclologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; 

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a dupla evolutiva; o grupo familiar; 

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin projetora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; os visitantes; os vizinhos;  

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 acoplamentista; a agente retrocognitora; as visitantes; as vizinhas;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 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 projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens multidimensionalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens despertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: residência projeciogênica primária = aquela na qual não há cômodo es-

pecífico para a teática da projeção consciencial; residência projeciogênica avançada = aquela na 

qual há cômodo específico e otimizado para a teática da projeção consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura da projetabilidade lúcida. 

 

Taxologia. Consoante a Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 tipos 

de ambientes importantes de se manter na residência projeciogênica: 

1.  Biblioteca. A biblioteca organizada e especializada. 

2.  Escritório. O ambiente residencial de estudo, otimizado. 

3.  Quarto. A alcova energeticamente blindada sendo a base física ideal, utilizada para 

dormir e o Projetarium da conscin projetora. 

4.  Tenepessarium. O cômodo funcional destinado à tarefa energética pessoal (tenepes). 

 

Registros. Conforme a Projeciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 acessó-

rios otimizadores dos registros projetivos:  

1.  Agenda projetiva: os alvos projetivos atualizados e estudados. 

2.  Caneta: escrita macia. 

3.  Climatização: a temperatura agradável. 

4.  Diário projetivo: os registros das rememorações das projeções no diário projetivo. 

5.  Iluminação: indireta e confortável. 

6.  Instrumentos: o relógio, o gravador, o barômetro, o higrômetro e termômetro. 

7.  Relógio: digital e silencioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 residência projeciogênica, indicados para a expansão 

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

01.  Agenda  projetiva:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Antibagulhismo  energético:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

06.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Base  intrafísica:  Projeciologia;  Neutro. 

08.  Casa  arrumada:  Organizaciologia;  Homeostático. 

09.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Dia  da  arrumação:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

12.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

13.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

14.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático.  

15.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19548 

A  RESIDÊNCIA  PROJECIOGÊNICA  É  A  BASE  INTRAFÍSICA  

IDEAL,  COM  HOLOPENSENE  HOMEOSTÁTICO,  OTIMIZADO,  
DA  CONSCIN  PROJETORA  AUTORGANIZADA  E  DEDICADA,  
FAVORECENDO  A  VIVÊNCIA  DA  PROJEÇÃO  CONSCIENTE.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui residência projeciogênica? Emprega es-

forços para manter a base intrafísica pessoal organizada? 

 
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 

320, 1.178 e 1.455.  

 

V. M. R. 
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R E S Í D U O    M I T O L Ó G I C O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O resíduo mitológico é a carga de tolices antigas de mitos de toda ordem, 

incrustados no microuniverso cognitivo da conscin inexperiente ou invigilante e atravancando  

o desenvolvimento intelectivo e a autolucidez consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo resíduo vem do idioma Latim, residuum, “resto; restante”. Surgiu 

no Século XV. O vocábulo mitologia deriva do idioma Grego, mythología, “história ou estudo das 

coisas fabulosas”, composto por mythos, “fábula; história; relato; discurso; palavra”, e logia, 

“Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Século 

XVIII. A palavra mitológico surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Resquícios mitológicos; vestígios mitológicos. 02.  Resíduos passi-

vos. 03.  Mitologia remanescente. 04.  Lixão da História; refugos históricos; sedimentos históri-

cos. 05.  Restolhos tradicionais. 06.  Crendices indefensáveis; escórias mnemônicas. 07.  Rejeitos 

lendários. 08.  Ideias fossilizadas; idiotismos folclóricos. 09.  Rebotalhos ideológicos. 10.  Sofis-

mas filosóficos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo mito: Anti-

mitologia; Desmitologia; megamito; mitoanálise; mitoclastia; mitocrítica; mitodologia; Mitogra-

fia; mitográfica; mitográfico; mitógrafo; mitóloga; Mitologia; mitológica; mitológico; mitologis-

ta; mitólogo; mitomania; mitomaníaca; mitomaníaco; mitômana; mitômano; mitonímia; mitoní-

mica; mitonímico; mitônimo; mitopoese; mitopoética; mitopoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas resíduo mitológico, resíduo mitológico adolescen-

te e resíduo mitológico adulto são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Antimitologia. 2.  Antissuperstição. 

Estrangeirismologia: os hobbies atravancadores. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mito: pseu-

dotudo sacralizado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o descarte das irracionalidades;  a decantação das ideias espúrias; o ato de dar 

a descarga nas inutilidades em geral; a ação de deletar a ineficácia histórica; as informações des-

necessárias; as quimeras remanescentes; as mesmices ideativas; as ficções improdutivas; os maus 

hábitos; os lazeres regressivos; os resíduos simbólicos; a inconsistência dos referenciais míticos 

infantis e adultos; os arquétipos doentios; o fabulosismo; o fabulário ultrapassado; as fabulações 

infantis na idade adulta; as tolices relativas à maternidade; as representações irracionais insuspei-

tas; a ultrapassagem dos gargalos intelectivos; a eliminação dos mitos pessoais; a saída do labirin-

to das tolices; a incineração dos lixões dos mitos em geral; o desembaraço dos próprios passos no 

universo da cognição; as desconstruções ideológicas; as reciclagens intelectivas; os cadáveres 

ideológicos; as verdades relativas de ponta (verpons). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o descarte dos ba-

gulhos energéticos; a depuração do mentalsoma. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio intelectivo de “se não presta, não adianta fazer maquila-

gem”; os princípios teológicos antievolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Historiógrafos; o Colégio Invisível dos Recexó-

logos. 

Efeitologia: os efeitos nocivos da imaginação desvairada; os efeitos improdutivos das 

ectopias afetivas. 

Binomiologia: o binômio infantil deuses-semideuses. 

Trinomiologia: o trinômio evitável remendo-paliativo-placebo. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas. 

Antagonismologia: o antagonismo omissuper / interprisão grupocármica. 

Paradoxologia: o paradoxo das contradições cronêmicas históricas. 

Politicologia: a conscienciocracia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a mimeticofilia patológica; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autossuperação das fobias. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: as manias milenares; a riscomania; a nostomania. 

Mitologia: o resíduo mitológico; o Mitismo; os mitos da Antiguidade; os mitos cultu-

rais; os mitos religiosos; os mitos artísticos; a Desmitologia; a mitocrítica; a mitoanálise; a mito-

dologia; a desmitificação autoconsciente. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a historioteca; a mitoteca; a analiticoteca; a recexo-

teca; a evolucioteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Historiografia; a Evo-

luciologia; a Recexologia; a Antimitologia; a Sociologia; a Falaciologia; a Dogmatologia; a Fan-

tasiologia; a Sofística; a Mimeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; as personagens fabulosas; 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 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19551 

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 mythologicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens recexolo-

gus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resíduo mitológico adolescente = as tolices próprias, atenuadas, da inex-

periência da pessoa jovem; resíduo mitológico adulto = as tolices acumuladas e não descartadas,  

agravadas, da pessoa madura. 

 

Culturologia: a cultura da Antimitologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

resíduos mitológicos ainda vivos na condição de noções admitidas e condutas aplicadas na vida 

de milhões de conscins vulgares, no Terceiro Milênio: 

01.  Astrologia: horóscopos. 

02.  Besteiróis. 

03.  Crendices. 

04.  Cultura inútil. 

05.  Deuses. 

06.  Ditadura: autocracia; totalitarismo de Zeus. 

07.  Fã-clube. 

08.  Feudalismo. 

09.  Folclore. 

10.  Heroísmo militar: túmulo do soldado desconhecido. 

11.  Idiotismo cultural. 

12.  Idolatrias. 

13.  Jogatina: ludopatia. 

14.  Limbo. 

15.  Literatice. 

16.  Modismos. 

17.  Monarquia: rei; príncipe; pompa; suntuosidade. 

18.  Papado: Vaticano. 

19.  Paraíso. 

20.  Patuá. 

21.  Perfeccionismo. 

22.  Pódio esportivo. 

23.  Religião. 

24.  Salvacionismo. 

25.  Santidade. 

26.  Seita. 

27.  Tabus. 

28.  Tradicionalismos bolorentos. 

29.  Trono: Olimpo. 

30.  Vencedor de competição olímpica. 
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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 resíduo mitológico, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abandonador:  Autopriorologia;  Neutro. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

EM  PLENA  EFERVESCÊNCIA  COGNITIVA  DO  TERCEIRO  

MILÊNIO,  OS  MITOS,  EM  GERAL,  AINDA  FAZEM  ENOR-
MES  ESTRAGOS  NO  DESENVOLVIMENTO  INTELECTUAL  

DAS  CONSCINS  VULGARES,  HOMENS  E  MULHERES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda conserva mitos? Em quais áreas de conhe-

cimento? 
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R E S I L I Ê N C I A    C O N S C I E N C I A L  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A resiliência consciencial é a capacidade de a conscin resistir às adversida-

des e superar os obstáculos da vida, com autodiscernimento, inteligência e criatividade, utilizan-

do-se de recursos intra e extraconscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo resiliência deriva do idioma Inglês, resilience, “elasticidade; capa-

cidade rápida de recuperação”, e este do idioma Latim, resiliens, particípio presente de resilire, 

“saltar para trás; voltar; ser impelido; relançado; repuxar; recuar precipitadamente; fugir; esqui-

var-se”. Surgiu, no idioma Inglês, no Século XIX. O vocábulo consciência procede do idioma La-

tim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; cons-

ciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 01.  Resistência consciencial. 02.  Vigor intraconsciencial. 03.  Autossu-

peração. 04.  Competência vivencial. 05.  Adaptabilidade existencial. 06.  Flexibilidade conscien-

cial. 07.  Êxito pessoal. 08.  Criatividade autorrecicladora. 09.  Performance evolutiva. 10.  Fôle-

go evolutivo. 

Neologia. Os 2 vocábulos minirresiliência consciencial e maxirresiliência consciencial 

são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Vulnerabilidade consciencial. 02.  Ademonia. 03.  Pseudossupera-

ção. 04.  Incompetência vivencial. 05.  Inadaptabilidade existencial. 06.  Rigidez consciencial.  

07.  Fracasso pessoal. 08.  Autovitimização. 09.  Performance antievolutiva. 10.  Resistência ine-

ficaz. 

Estrangeirismologia: o selfmade man; a selfmade woman; o turning point; o coping;  

a hardness; o locus minoris resistentiae; o loc interno; o bullying; o fair play; o vivre debout. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial. 

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

trilhas evolutivas. 

Coloquiologia. Dentro do coloquialismo, eis expressão comum sintetizando a resiliência 

consciencial: a pessoa dura na queda. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial (recéxis) ou reciclagem 

intraconsciencial (recin); os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a resiliência consciencial; a elasticidade consciencial; os eventos estressores; 

as adversidades; o ato de levantar a poeira; o gargalo operacional; a interprisão grupocármica;  

o período de recomposição evolutiva; os fatores de risco; a ansiedade; a onicofagia; a desconfian-

ça; as doenças psicossomáticas; a resistência às mudanças; a fuga aos problemas; o distresse (es-

tresse negativo); os problemas comportamentais; a percepção trafarina do percalço enquanto peri-

go; a adrenalina; a Era de Aceleração da História Humana; o eustresse (estresse benéfico, positi-

vo); o autodiscernimento evolutivo; a viragem de mesa; o ato de dar a volta por cima; a recéxis;  

a invéxis; a recin; a cicatrização de feridas holossomáticas; os princípios pessoais para viver;  

a alavancagem da proéxis; a mudança de patamar; a consciência-diamante; a superdotação; a res-

ponsabilidade precoce; a criatividade vivencial; a imunidade psíquica; os mecanismos de proteção 

evolutiva; a minimização do impacto dos riscos relativos aos eventos estressores; a redução da 
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reação negativa em cadeia; a autestima sadia; o autoconceito positivo; a autoconfiança; a auteficá-

cia; a autocompetência proexológica; o ato de criar pontos de virada; a aquisição de hábitos me-

lhores para viver; as estratégias de adaptação; o jogo de cintura; a proatividade; o ato de encarar  

o olho do furacão; a visão de andamento dos planos futuros; a reflexão íntima; o ato de ver o lado 

melhor das conscins e das situações; o ato de minimizar as adversidades; a manutenção do bom 

humor perante os contrafluxos existenciais; a percepção traforista do percalço na condição de 

desafio; o esforço pessoal; a vontade férrea; a autodeterminação; a coragem evolutiva; a força 

presencial; o contágio conviviológico positivo; o abertismo aos vínculos interconscienciais; o des-

pertamento do potencial de resiliência do compassageiro evolutivo; os obstáculos transformados 

em oportunidades de interassistência; os desafios da Conscienciologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a amparabilidade; os efeitos da paraprocedência; o Curso Intermis-

sivo (CI) na condição de reforço do potencial de resiliência consciencial; a paragenética resiliente; 

a inteligência evolutiva em ação; o autoparapsiquismo assistencial; o extrapolacionismo pessoal; 

a consolidação da holomaturidade; a paraimunidade energética da conscin mitridatizada pelo ho-

lopensene estressor; a dragona parapsíquica enquanto marca de resiliência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo resiliente recursos 

intraconscienciais–recursos extraconscienciais. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o megaprincípio do “nada substitui o esforço pessoal”; o princípio autossuperador do re-

torno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior ao original; o princípio da autevolução reque-

rer renovação incessante; o princípio “a vontade inquebrantável tudo pode”; o princípio do “is-

so também passa”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias conscienciológicas; a teoria de múltiplos egos conscienciais;  

a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: a técnica da repetição paciente; as técnicas de viver evolutivamente; as téc-

nicas de autossuperação da Autoconsciencioterapia; a técnica de 1 dia de cada vez. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na qualidade de propulsor de atitudes 

resilientes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos das pressões holopensênicas; os efeitos construtivos das recicla-

gens existenciais; os efeitos das mudanças de domicílios, trabalhos, círculos sociais e holopense-

nes díspares. 

Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais. 

Ciclologia: os ciclos etários da vida intrafísica; o ciclo experimental sondagem-diag-

nóstico-solução aplicado a todos os problemas pessoais e grupais; o ciclo experimental frustra-

ção-convalescença-autossuperação; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiag-

nóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a resiliência somática; a resiliência energossomática; a resiliência psi-

cossomática; a resiliência mentalsomática; a resiliência holossomática; a resiliência macrossomá-

tica; a resiliência parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento-autossuperação; o binômio risco-resili-

ência. 

Interaciologia: a interação criatividade-produtividade; a interação adaptativa Genéti-

ca-Paragenética-Mesologia; a interação energética psicosfera pessoal–holopensene estressor. 
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Crescendologia: o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma; o cres-

cendo vontade–intencionalidade–perseverança evolutiva; o crescendo esforço-competência;  

o crescendo crise-crescimento; o crescendo percalços-autossuperação; o crescendo evolutivo 

emoção primária–sentimento elevado; o crescendo transformador pequenas derrotas–êxitos ex-

pressivos. 

Trinomiologia: o trinômio preço–pedágio–pré-requisito; o trinômio intensidade-dura-

ção-repetição dos eventos estressores; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio da 

decisão aqui-agora-já; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação. 

Polinomiologia: o polinômio do distresse choque-trauma-abuso-negligência. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo positividade 

/ queixume; o antagonismo superação / depressão; o antagonismo livre arbítrio / determinismo;  

o antagonismo maturidade / ansiosismo; o antagonismo aqui-agora / postergação; o antagonis-

mo marcas de experiências assimiladas (desafios) / marcas de experiências não assimiláveis 

(agressões). 

Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a recexocracia; a lucidocracia; a evo-

luciocracia; a cognocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito; a lei de ação e re-

ação. 

Filiologia: a adaptaciofilia; a decidofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia; a trafo-

rofilia; a voliciofilia. 

Mitologia: o mito da fênix ressurgir das cinzas; o  mito do superman. 

Holotecologia: a criativoteca; a maturoteca; a psicoteca; a recexoteca; a traforoteca;  

a evolucioteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminolo-

gia; a Priorologia; a Decidologia; a Evoluciologia; a Temperamentologia; a Psicossomatologia;  

a Intrafisicologia; a Recexologia; a Proexologia; Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Perdo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin resiliente; a conscin inabalável; a conscin motivada; a conscin 

polivalente; a conscin neofílica; a conscin traforista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin madura; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o completista; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o comunicólogo; o consci-

enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o tertulia-

no; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o intelectual; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o maxidissidente ideológico; o exemplarista; o acoplamentista; o tenepessista;  

o epicon lúcido; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o projetor consci-

ente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a completista; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplis-

ta; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a tertuliana;  

a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a exemplarista; a acoplamentista; a tenepessista; a epi-

con lúcida; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a projetora consciente. 
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Hominologia: o Homo sapiens conscius; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens pro-

gressivus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens holomaturo-

logus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: minirresiliência consciencial = a superação da dessoma do pai ou da mãe 

em tenra idade; maxirresiliência consciencial = a superação das vicissitudes e injunções da vida 

humana, alcançando o compléxis. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a cultura da reciclagem existencial. 

 

Eventos. À luz da Holomaturologia, as conscins de todas as faixas etárias podem ser 

atingidas por diversos eventos estressores, a exemplo destes 11, dispostos em ordem alfabética: 

01. Conflitos: sérios, com as companhias evolutivas. 

02. Divórcio: término de casamento. 

03. Doença: necessidade de cuidados médicos regulares. 

04. Finanças: problemas financeiros sérios. 

05. Luto: dessoma de filho ou filha. 

06. Moradia: inadequada e sem espaço; frequentes mudanças de moradia. 

07. Orfandade: dessoma do pai e / ou da mãe. 

08. Perigo: situação de perigo e insegurança. 

09. Separação: dos pais de crianças e adolescentes. 

10. Violência: ser vítima de violência física, psicológica ou sexual. 

11. Viuvez: dessoma de cônjuge. 

 

Antirresiliência. De acordo com a Parapatologia, eis, na ordem alfabética, 10 ações an-

tirresiliência consciencial a serem evitadas perante eventos estressores: 

01.  Acanhamento: acanhar-se e isolar-se, indicando o monopólio do cardiochacra. 

02.  Adiamento: procrastinar a busca de solução ou retardar as decisões. 

03.  Autoconceito: julgar-se inferior ou superior aos outros. 

04.  Choro: chorar, sinalizando falta de Higiene Consciencial. 

05.  Culpa: culpabilizar-se ou a outrem. 

06.  Dependência: fazer uso regular de álcool ou drogas; dependências conscienciais. 

07.  Monoideísmo: ruminar o problema ou fixar negativamente pensenes retrógrados. 

08.  Nosopensene: pensar mal dos outros (nosopensenidade). 

09.  Omissão: ignorar orientações de médico, psicólogo ou consciencioterapeuta. 

10.  Queixume: queixar-se ou irradiar o mau humor com lamúrias e mágoas. 

 

Pró-resiliência. Consoante à Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 ações pró- 

-resiliência consciencial a serem adotadas perante eventos estressores: 

01.  Consciencioterapia: fazer consciencioterapia. 

02.  Diálogo: conversar com pessoas superadoras e também com amigos e / ou familiares. 

03.  Docência: ministrar aula sobre a própria dificuldade. 

04.  Grafofilia: escrever artigo e / ou livro sobre a superação do obstáculo. 

05.  Interassistencialidade: ajudar conscins com a mesma vicissitude. 

06.  Laboratório: fazer laboratório conscienciológico. 

07.  Leiturofilia: ler sobre o problema. 

08.  Orientações: cumprir as orientações de médico, psicólogo ou consciencioterapeuta. 

09.  Viagem: viajar com fins culturais e / ou científicos. 

10.  Voluntariado: participar de voluntariado interassistencial. 
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Sinergia. A resiliência consciencial surge a partir da sinergia entre recursos intraconsci-

enciais como trafores, princípios e valores da conscin, em interação com recursos extraconscien-

ciais, a exemplo de companhias evolutivas e elementos paratecnológicos, atuantes enquanto me-

canismos de proteção da conscin. 

 

Proteção. Pela ótica da Paraprofilaxia, esses mecanismos de proteção podem aparecer 

durante a vivência dos percalços existenciais, mudando o curso da vida da conscin para melhor, 

sendo possível classificá-los em duas categorias: 

A. Conscienciais: as dificuldades encontradas na vida intrafísica são superadas com 

maior eficiência quando se está junto de companhias evolutivas auxiliadoras na execução da proé-

xis, conforme os 7 exemplos a seguir, expostos na ordem alfabética: 

1.  Amigos: a vivência do paradoxo amizade-debate. 

2.  Amparadores: a inspiração proveniente das paramizades. 

3.  CCCI: a oportunidade da vida comunitária, fonte de aprendizagem onímoda. 

4.  Conscins-referência: a exemplificação de coerência e autossuperação. 

5.  Dupla evolutiva: a vivência inicial da megafraternidade. 

6.  Familiares: quando proveem estabilidade, respeito mútuo, apoio e suporte. 

7.  Professores: quando estimulam os trafores e o gosto pelo estudo. 

 

B. Paratecnológicos: os recursos energéticos, intermissivos e extrafísicos vivenciados  

e / ou estudados quando consciex e recuperáveis agora na condição de conscin lúcida, são técni-

cas coadjutoras de resiliência consciencial, tais como estas 7, apresentadas na ordem alfabética: 

1.  Cons: a recuperação dos cons. 

2.  Encapsulamento consciencial: a autoblindagem energética. 

3.  Estado vibracional: a autodefesa energética. 

4.  Macrossoma: a sustentação somática da proéxis. 

5.  Megatrafor: a identificação do megatrafor. 

6.  Sinalética: a identificação, a decodificação e o emprego da sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal. 

7.  Tenepes: a expansão teática da interassistencialidade multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a resiliência consciencial, indicados para a expansão das 

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

01. Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02. Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

03. Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04. Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05. Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06. Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

07. Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

08. Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09. Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

10. Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11. Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

12. Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13. Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

15. Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19558 

A  ANÁLISE  DA  PRÓPRIA  RESILIÊNCIA  CONSCIENCIAL  

INDICA  A  ABRANGÊNCIA  E  A  PROFUNDIDADE  DA  RECI-
CLAGEM  INTRACONSCIENCIAL.  EVOLUIR  É  ENFRENTAR 
E  VENCER  OS  DESAFIOS  INERENTES  À  VIDA  HUMANA. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você se 

posiciona quanto à resiliência consciencial? Qual a reação pessoal diante dos eventos estressores? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Assis, Simone G. de; Pesce, Renata P.; & Avanci, Joviana Q.; Resiliência: Enfatizando a Proteção dos 

Adolescentes; pref. Marie-Pierre Poire (UNICEF); 144 p.; 4 caps.; 3 apênds.; 174 refs.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto 
Alegre, RS; 2006; páginas 13, 20 a 23, 27, 30 a 35, 48 a 50, 54, 57 a 64, 67 a 68, 80, 83 e 86 a 106. 

02.  Dell’Aglio, Débora D.; Koller, Silvia H.; & Yunes, Maria Angela M.; Orgs.; Resiliência e Psicologia Po-

sitiva: Interface do Risco à Proteção; Antologia; pref. Raquel S. Lobo Guzzo; 290 p.; 10 caps.; 1 esquema; 2 fotos;  
1 gráf.; 4 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Casa do Psicólogo; São Paulo, SP; 2006; páginas 69 a 86. 

03.  Hirigoyen, Marie-France; Assédio Moral: A Violência Perversa no Cotidiano (Le Harcèlement Moral); 

trad. Maria Helena Kühner; 224 p.; 12 caps.; 42 refs.; 21 x 14 cm; br.; 5a Ed.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2002; 
páginas 47 a 55. 

04.  Keleman, Stanley; Padrões de Distresse: Agressões Emocionais e Forma Humana (Patterns of Distress, 

Emotional Insults and Human Forman; trad. Myrthes Suplicy Vieira; apres. Regina Favre; 96 p.; 5 caps.; 26 ilus.; 1 tab.; 
20,5 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Summus; São Paulo, SP; 1992; páginas 07 e 15 a 18. 

05.  Maathai, Wangari Muta; Inabalável: Memórias (Unbowed); trad. Janaína Senna; 376 p.; 13 caps.; 26 

fotos; epíl.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2007; página 17. 
06.  Manfroi, Eliana; Resiliência Interassistencial: A Força do Exemplo; Journal of Conscientiology; Revis-

ta; Trimestral; Vol. 9; N. 36; 4 enus.; 23 refs.; London / Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 427 a 435. 

07.  Poletti, Rosette; & Dobbs, Barbara; A Resiliência: A Arte de Dar a Volta por Cima (La Résilience: l´Art 
de Rebondir); pref. Pierre Pradervand; trad. Stephania Matousek; 102 p.; 8 caps.; 8 enus.; 1 gráf.; 1 ilus.; 16 refs; 17,5  

x 10,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2007; páginas 37 a 39 e 68. 

08.  Reeve, Christopher; Superar o Impossível (Nothing is Impossible); trad. Flávia Beatriz Rosler; 184  
p.; 9 caps.; 9 fotos; 21 x 14 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro; 2003; página 14. 

09.  Rimes, Maria Eugenia; Uma Lição de Vida: Livro escrito com a Língua mostra como Professora driblou 

Limitações; Povo; Jornal; Diário; Ano 4; N. 2463; Seção: Cidades; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 03.07.02; página 4. 
10.  Rocha, Adriana de Lacerda; Auto-superação da Ansiedade; Proceedings of the Studies of the Invisible 

College of Cosmoethics (Anais de Estudos do Colégio Invisível da Cosmoética; China; Outubro, 2007); Journal of Cons-

cientiology; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 37-S; 14 enus.; 1 esquema; 1 tab.; 11 refs.; London / Foz do Iguaçu, PR; 2007; 
páginas 78 a 80. 

11.  Sganzerla, Carol; O Fabuloso Destino de Kristie Hanbury; Revista Gol; Mensário; N. 64; Seção: Capa; 

10 fotos; Julho, 2007; capa e páginas 62 a 72. 
12.  Tavares, José; Org.; Resiliência e Educação; Antologia; pref. Vera Maria Nigro de Souza Placco; 142  

p.; 5 caps.; 181 refs.; 23 x 16 cm; br.; 3a Ed.; Cortez; São Paulo, SP; 2002; páginas 38, 45 a 47, 51, 53 a 55, 57, 67, 70, 72, 

107 e 115 a 126. 
13.  Vicenzi, Siomara; Enfrentamento da Auto-sabotagem Através do Traforismo; Anais do I Simpósio de 

Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 11 enus.; 12 refs.; Organização Internacional de Consciencio-

terapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 117. 
14.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; glos. 

280 termos; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 383, 387, 419, 487, 497, 508, 552, 564, 569, 574, 581, 582, 636, 
679 e 747. 

15.  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 e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 150 a 151. 

16.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; glos. 241 termos; 40 ilus.; 7 índi-

ces; 102 sinopses; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 240 e 1.026 a 1.030. 

17.  Vines, Juliana; “O que Não mata deixa Você Mais Forte”: Estudo com 2.400 Americanos confirma Má-

xima: Quem passou por Mais Adversidades criou Mais Resistência Psicológica; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 
90; N. 29.788; Caderno: Cotidiano; Seção: Saúde; 1 esquema; 5 ilus.; São Paulo, SP; 23.10.10; página C 9. 

18.  Wauke, Ana Paula; Autoconsciencioterapia na Superação do Controle; Anais do I Simpósio de Auto-

consciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 11 enus.; 1 tab.; 8 refs.; Organização Internacional de Consciencio-
terapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 44 e 53. 

C. F. 
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R E S I L I Ê N C I A    S O M Á T I C A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A resiliência somática é a capacidade de a conscin, homem ou mulher 

suportar grandes esforços físicos, pressões e cargas de trabalho, conseguindo fácil recomposição, 

recuperação e regeneração, potencialidades adquiridas através da hereditariedade, da constância 

em atividades aeróbicas desintoxicantes e cultivo dos bons hábitos na rotina intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo resiliência deriva do idioma Inglês, resilience, “elasticidade; capa-

cidade rápida de recuperação”, e este do idioma Latim, resiliens, particípio presente de resilire, 

“saltar para trás; voltar; ser impelido; relançado; repuxar; recuar precipitadamente; fugir; esqui-

var-se”. Surgiu, no idioma Inglês, no Século XIX. A palavra somática provém do idioma Francês, 

somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Fortaleza corpórea. 2.  Competência somática. 3.  Potência somática. 

4.  Resistência física. 5.  Superdotação somática. 6.  Supersaúde. 7.  Vigor físico. 

Neologia. As 3 expressões compostas resiliência somática, resiliência somática desco-

nhecida e resiliência somática reconhecida são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Degeneração do soma. 2.  Fragilidade física. 3.  Impotência somá-

tica. 4.  Negligência corporal. 5.  Patologia somática. 6.  Suscetibilidade somática. 7.  Vulnera-

bilidade física. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a mens sana in corpore sano. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao bem-estar físico ou somatológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde física; a ortopensenidade com foco na 

utilidade eficaz do soma; o foco pensênico em cada período etário; o autodesassédio holo-

pensênico em prol das demais consciências; o holopensene autocompetitivo vencendo as próprias 

barreiras; o holopensene dos cuidados corporais; o holopensene da eficácia do soma; o estilo pen-

sênico da beleza física; o holopensene da manutenção saudável do soma; a reeducação 

autopensênica reorganizando os hábitos intrafísicos; a autorganização pensênica quanto aos cui-

dados pessoais. 

 

Fatologia: a resiliência somática; a resistência somática beneficiando a consecução das 

tarefas intrafísicas; a resistência proporcionando grandes esforços físicos e mentais; a endurance; 

a capacidade de superar esforço estressante prolongado; as valências físicas propiciando maior 

equilíbrio do soma; a resistência muscular localizada (RML); o desenvolvimento da resistência 

aeróbica; a pré-disposição para desenvolver a resistência anaeróbica; a tonificação dos músculos 

possibilitando maior defesa para o soma; os alongamentos protegendo o sistema muscular e arti-

cular; o estímulo do sistema circulatório possibilitando recomposição celular; o sistema metabóli-

co equilibrado, nutrindo e oxigenando eficazmente as células do soma; o tempo de vida útil do 

soma alavancando a eficácia das tarefas proexológicas; a rápida recomposição do soma devido ao 

lastro permanente de saúde; a capacidade de regeneração celular; o mentalsoma capacitando os 

trafores somáticos em benefício da proéxis; o equilíbrio do tripé cognição, afetividade e motri-

cidade; a exuberância física exemplarista; a revitalização holossomática através do soma; o bom 

hábito de cuidar do sono, da alimentação e da atividade física; o vigor impulsionando o bom de-

sempenho intrafísico; a saúde potencializando a força presencial; a imobilidade física vigil (IFV) 

desenvolvendo a quietude necessária para o bom desempenho parapsíquico; o macrossoma. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático promovendo o au-

todesassédio e permitindo maior sustentabilidade; a manutenção da saúde promovendo doações 

energéticas paraterapêuticas; a potencialização da resistência para maior capacidade de desempe-

nho multidimensional; o vigor físico potencializando o energossoma; a vitalidade qualificando as 

ações multidimensionais; a saúde somática ampliando a paracognição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo saúde física–saúde mental; o sinergismo postura ereta– 

–porte atlético; o sinergismo autopensenização sadia continuada–beleza consciencial; o sinergis-

mo Genética-Paragenética; o sinergismo força-atração; o sinergismo soma tonificado–soltura 

holochacral. 

Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de causa e efeito; o princípio do “prevenir é o melhor 

remédio”; o princípio da Higiene Consciencial; o princípio dos 4 pês, prevenção-precaução-pru-

dência-proteção; o princípio de a função vivificar o órgão; o princípio do autorrevezamento mul-

tiexistencial. 

Codigologia: os cuidados holossomáticos inseridos no código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código pessoal de Cosmoética aplicado à teoria da beleza consciencial; o código da 

Higiene Consciencial; o código sanitário pessoal; o código genético; o código paragenético; 

 o código da autorreeducação somática. 

Teoriologia: a teoria da qualificação do pensene refletindo na energia pessoal; a teoria 

da incorruptibilidade pessoal; a teoria do restringimento intrafísico; a teoria da autoverbação 

“primeiro fazer, depois falar”; a teoria da bitanatose; a teoria da seriéxis; a teoria da usina 

consciencial; a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da evitação do erro sutil; 

 a técnica da rotina útil; as técnicas pedagógicas dos exercícios físicos; a técnica para desenvol-

vimento adequado do esforço aeróbico; a técnica defensiva do estado vibracional; a técnica da 

revisitação dos hábitos pessoais; a técnica da chuveirada energética; a técnica da dieta frutari-

ana. 

Voluntariologia: o voluntário no exercício da tares; o voluntariado conscienciológico, 

cosmoético; o conhecimento do escopo do próprio trabalho voluntário resultando em melhor ren-

dimento interassistencial; a sustentação da motivação discernida do voluntariado consciencioló-

gico visando o completismo satisfatório dos empreendimentos interassistenciais; a teática do vo-

luntariado conscienciológico nacional e internacional na condição de exemplarista; a autodispo-

nibilidade da conscin na meia-idade em voluntariar; o voluntariado docente e itinerante das Ins-

tituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário consciente da importância da saúde holosso-

mática. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Efeitologia: o efeito desintoxicador das atividades físicas através do esforço físico e da 

sudorese; os efeitos das rotinas úteis com as bioenergias na amparabilidade; o efeito arrastante 

do bom exemplo; o efeito cosmoético da autodoação; o efeito da longevidade do soma; o efeito 

da resistência física contribuindo com os resultados interassistenciais; o efeito da oxigenação ce-

rebral otimizando a saúde pensênica; o efeito das atividades físicas potencializando as capacida-

des cognitivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses interassistenciais reciclando o modo de viver do in-

termissivista; as neossinapses geradoras de neomanifestações; as neossinapses do checkup profi-

lático da saúde do soma; a mudança na lógica de pensar a vida humana criando neossinapses 

evolutivas; as neossinapses autorganizativas; as neossinapses do upgrade bioenergético; as neos-
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sinapses instantâneas promovidas pela psicosfera límpida; o cérebro oxigenado possibilitando  

a geração contínua de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo ativação-sensibililização; o ciclo prepara-

ção-ação-manutenção; o ciclo das reformulações do CPC; o ciclo vital; o ciclo do código de 

condutas cosmoéticas; o ciclo autorganização intrafísica-autodefesa energética; o ciclo sadio de 

implementação de melhores hábitos. 

Enumerologia: a atividade física; a dinâmica dos exercícios físicos; o treinamento em 

circuito; a aula de fitness; a caminhada; a esteira aeróbica; a natação. 

Binomiologia: o binômio profilaxia-terapêutica; o binômio assim–falta de desassim; 

o binômio autesforço-autossuperação; o binômio prevenção-segurança; o binômio autodiscerni-

mento-acerto; o binômio autocrítica-autocura; o binômio evolutivo rotina-progresso; o binômio 

empenho-desempenho; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio Prospectiva-Paraprofi-

laxia. 

Interaciologia: a interação sedentarismo-obesidade; a interação corpo-ambiente; a in-

teração verbação–autoridade moral; a interação forma-conteúdo; a interação soma-energosso-

ma; a interação beleza holossomática–força presencial; a interação aportes existenciais–dire-

trizes da proéxis; a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação disci-

plina-resultados; a interação Paragenética-Genética. 

Crescendologia: o crescendo sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã; 

 o crescendo autorreflexão-autocura; o crescendo proexológico fase aquisitiva–fase executiva fa-

se distributiva; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo cérebro límbico–neocórtex;  

o crescendo reflexos motores involuntários–megarreflexos; o crescendo das autossuperações. 

Trinomiologia: o trinômio patológico desleixo-fraqueza-descontinuidade; o trinômio 

nosográfico preguiça-acídia-acrasia; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; 

o trinômio intenção-vontade-ação; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinô-

mio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio vontade firme–intencionalidade cosmo-

ética–autorganização prática; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa. 

Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo (CI)–autoproéxis–maxiproéxis–com-

pléxis; o polinômio estratégico planejar-fazer-verificar-corrigir; o polinômio vontade-intenção- 

-definição-decisão-determinação-autorganização-neoconquista; o polinômio tudo-simultanea-

mente-aqui-agora; o polinômio memória física–memória energética–memória emocional–memó-

ria integral; o polinômio cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio otimiza-

dor autoqualificação-autodesempenho-autoprioridade-autoprodutividade; o polinômio planejar- 

-fazer-checar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo sadio / subcérebro abdominal; o anta 

gonismo evolução / estagnação; o antagonismo prevenir / remediar; o antagonismo pensenosfera 

homeostática / pensenosfera nosográfica; o antagonismo abrir os braços / cruzar os braços;  

o antagonismo ação / inação; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo autoridade moral  

/ autoridade imposta; o antagonismo strong profile / perfil sugestionável; o antagonismo autode-

cisão / leniência; o antagonismo patológico procrastinação / precipitação; o antagonismo ener-

gossoma solto / energossoma bloqueado. 

Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo consciência 

forte–soma frágil; o paradoxo de a consciência imortal depender da vida bioquímica para evo-

luir; o paradoxo de a consciência conhecer o próprio corpo para poder sair dele. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da meritocracia evolutiva; as leis da Cosmo-

ética; as leis da Fisiologia; as leis da Parafisiologia Holossomática; a lei da ação e reação; a lei 

da sobrevivência do mais apto; a lei da interassistencialidade; as leis resultantes da interação 

Paragenética-Genética; o acatamento às leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a somatofilia; a energofilia; a emocionofilia; a mentalsomatofilia; a discer-

nimentofilia; a priorofilia; a educaciofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: o medo do autenfrentamento; a autocriticofobia; a energofobia; a psicos-

somatofobia; a mentalsomatofobia. 
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Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; o mito da perfeição; o mito da aute-

volução sem autesforço. 

Holotecologia: a fisiologoteca; a somatoteca; a energoteca; a geneticoteca; a ginoteca; 

a androteca; a autopesquisoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Autodesassediologia; a Energossomatologia;  

a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Reeducaciologia; a Terapeuticologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa autorganizada; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin ectoplasta; a conscin mega-

fraterna; a consciência reeducada; a conscin madura; a conscin atilada; a conscin empreendedora 

evolutiva; a conscin javalínica. 

 

Masculinologia: o resiliente somático; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

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

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 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 exempla-

rista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o homem psicomotor; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a resiliente somática; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampa-

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

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 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 tenepessista; a ofiexista; a paraper-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapi-

ens recyclans; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

proexista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens assis-

tentialis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sensatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resiliência somática desconhecida = a adquirida pela herança genética  

e desperdiçada pela conscin; resiliência somática reconhecida = a adquirida pela herança genética 

e utilizada conscientemente com finalidade interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura do corpo saudável; a cultura da atividade física; a cultura do 

antissedentarismo; a cultura do movimento do soma; a cultura das práticas esportivas; a cultura 

do entretenimento dinâmico; a cultura do bem-estar; a cultura da Imunologia; a cultura da am-

parabilidade; a cultura da prestimosidade; a cultura da megafraternidade; a cultura da autos-

sustentabilidade. 

 

Indicações. Do ponto de vista da Cuidadologia, eis, por exemplo, 11 indicações básicas, 

dispostas em ordem alfabética, para a conscin, homem ou mulher, iniciar qualquer tipo de ativida-

de física ou treinamentos aeróbicos: 
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01.  Alimentação: a manutenção de alimentação leve, saudável, de preferência 3 horas 

antes do início da atividade; a ingestão moderada de carboidrato. 

02.  Aquecimento: a realização de alongamentos antes de iniciar a atividade, aquecendo 

as articulações, músculos e tendões. 

03.  Avaliação médica: a realização de check-up médico antes de iniciar a prática de 

exercícios físicos. 

04.  Bioenergias: o trabalho com as bioenergias ao praticar exercícios físicos. 

05.  Diversificação: a variação de treinos, para o corpo não se acostumar com os mes-

mos tipos de exercícios, movimentando grupos musculares variados. 

06.  Espaço apropriado: a escolha de locais arejados, com boa ventilação para praticar 

os exercícios. 

07.  Hidratação: a ingestão de líquidos, preferencialmente água, antes, durante e após  

a atividade física. 

08.  Orientação: a realização da recomendação do profissional de Educação Física. 

09.  Planejamento: a programação de metas, estabelecendo formas de chegar ao obje-

tivo. 

10.  Respeito aos limites: a atenção para não exceder limites e causar lesão desnecessária. 

11.  Vestimenta adequada: a escolha de roupas leves facilitando a troca de calor entre  

o corpo e o ambiente. 

 

Fatores. Diante da relevância dos treinamentos físicos, eis, por exemplo, descritos em 

ordem funcional, 5 fatores influenciadores para o bom desenvolvimento aeróbico, a serem obser-

vados para melhorar a capacidade cardiovascular e cardiopulmonar: 

1.  Nível inicial: a escolha da atividade e modo de se trabalhar. 

2.  Intensidade: a frequência cardíaca (FC) podendo ser acompanhada com a utilização 

de frequencímetro para observar quão vigoroso será o treinamento (observação disciplinada da 

faixa etária na qual o executante se encontra); o limite mínimo (55% de frequência cardíaca)  

e máximo (85% de frequência cardíaca) para a produção de efeito do treinamento. 

3.  Volume: a quantidade de trabalho (tempo). 

4.  Frequência: a resistência aeróbica de 3 a 5 vezes por semana e, para programas de 

emagrecimento, 6 vezes por semana. 

5.  Formas: a bicicleta (com restrições); a caminhada; a corrida (com restrições); a estei-

ra aeróbica; o elíptico; a hidroginástica; a natação; a dança. 

 

Benefícios. Eis, por exemplo, listados em ordem alfabética, 11 benefícios notórios resul-

tantes do desenvolvimento de treinamentos aeróbicos e de hábitos saudáveis, condições facilita-

doras para a conquista da resiliência somática: 

01.  Colesterol: aumento do High Density Lipoproteins (HDL), colesterol bom e dimi-

nuição do Low Density Lipoproteins (LDL), colesterol ruim. 

02.  Disposição: maior vigor físico, soma energizado. 

03.  Eficiência: aumento da eficiência cardíaca, coração mais forte, menor risco de aci-

dente vascular cerebral (AVC), ataques cardíacos e pressão arterial diminuída. 

04.  Força: aumento da força muscular. 

05.  Humor: melhora do humor e da autestima. 

06.  Imunidade: melhoria do sistema imunológico. 

07.  Longevidade: aumento da expectativa de vida. 

08.  Peso corporal: perda de peso devido à queima de gorduras. 

09.  Profilaxia: prevenção de doenças. 

10.  Saúde cerebral: aumento da saúde mental através da oxigenação cerebral e da libe-

ração de neurotransmissores. 

11.  Sono: melhoria da qualidade do sono. 
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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 resiliência somática, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

02.  Beleza:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

04.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Intrafisicalidade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

07.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Qualidade  de  vida  ideal:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

10.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

15.  Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  CONQUISTA  DA  RESILIÊNCIA  SOMÁTICA  PREDISPÕE   
À  HOMEOSTASE  HOLOSSOMÁTICA  E  À  POSSIBILIDADE  

DE  OBTENÇÃO  DO  MACROSSOMA  EM  VIDAS  FUTURAS,  
SENDO  PEÇA  FUNDAMENTAL  AO  ÊXITO  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com o próprio holossoma? Sabe 

valorizar o soma, para o cumprimento da proéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Brooks, Douglas; Manual do Personal Trainer: Um Guia para o Condicionamento Físico Completo; 

revisora Flávia Meyer; trad. Márcia dos Santos Dornelles; 256 p.; 15 caps.; 73 enus.; 81 ilus.; 55 tabs.; 28 x 21 cm; br.; 

ARTMED; Porto Alegre, RS; 2000; páginas 107 a 130. 
2.  Medina, John; Aumente o Poder do seu Cérebro: 12 Regras para uma Vida Saudável e Produtiva; 

revisores Ana Grillo; Cristhiane Ruiz; & Rebeca Bolite; trad. Ana Ban; 256 p.; 12 caps.; 1 ilus.; 12 enus.; 22,5 x 16 cm; 

br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 16 a 72 e 142 a 202. 
3.  Ratey, John J.; & Hagerman, Eric; Corpo Ativo Mente Desperta: A Nova Ciência do Exercício Físico  

e do Cérebro; revisoras Raquel Correa; Lilia Zanetti; & Michele Paiva; trad. Cristina Paixão Lopes; 194 p.; 10 caps.; 23  

x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 11 a 281. 
4.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  

3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; 

páginas 102 a 156. 

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

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 219 a 233. 

6.  Weineck, Jugen; Manual do Treinamento Esportivo; revisoras Angela Gonçalves Marques; & Maria Ofé-
lia da Costa Seraphim; trad. Maria Ermatina Galvão Gomes Pereira; et al.; 292 p.; 23 caps.; 53 ilus.; 103 enus.; 16 tabs.; 

85 gráfs.; 26,5 x 17,5 cm; br.; Manole; São Paulo, SP; 1986; páginas 52 a 86. 

 

E. E. 
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R E S I S T Ê N C I A    AN T I R R E C I N  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A resistência antirrecin é a manifestação de oposição da consciência, intra 

ou extrafísica, às autorreciclagens intraconscienciais, mantendo-se fixada em mesmo patamar, ig-

norando a inevitabilidade da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra resistência deriva do idioma Latim, resistere, “parar voltando-se; 

deter-se; parar; estar afastado; preservar; persistir; teimar; resistir; opor-se; manter-se firme; fazer 

frente a”. Surgiu no Século XV. O primeiro prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encon-

tro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O segundo prefixo re procede do idioma 

Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo 

provém do mesmo idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, 

“círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O terceiro prefixo intra vem igualmente do idio-

ma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência deriva tam-

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

nhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apa-

receu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Recusa recinológica. 2.  Negação da recin. 3.  Teimosia antirrecin.  

4.  Impugnação das recins. 5.  Obstáculo recinológico. 

Neologia. As 4 expressões compostas resistência antirrecin, resistência antirrecin ener-

gossomática, resistência antirrecin psicossomática e resistência antirrecin mentalsomática são 

neologismos técnicos da Antievoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autossuperação. 2.  Neofilia reciclogênica. 3.  Reciclofilia. 4.  Flexi-

bilidade recinológica. 5.  Criatividade autorrecicladora. 6.  Reciclagem das tendências pessoais.  

7.  Mudança do materpensene pessoal. 

Estrangeirismologia: o selfcontrol; a brainwashing; a immunity to change; o lockup 

consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Recinologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da resistência à recin; os nosopensenes; a nosopen-

senidade; os exopensenes; a exopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os bradipen-

senes; a bradipensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os antipensenes; a antipense-

nidade; os bilipensenes; a bilipensenidade; os frigopensenes; a frigopensenidade; os ictopensenes; 

a ictopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; os inculcopensenes; a inculcopense-

nidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a renovação pensênica; o holopensene da reci-

clagem intraconsciencial racional. 

 

Fatologia: a resistência antirrecin; a recusa em alterar as automanifestações conscien-

ciais para melhor; a negação às mudanças intraconscienciais sadias; a subjugação aos próprios es-

quemas disfuncionais já consolidados; o medo de enfrentamento do novo; a acomodação na zona 

de conforto; o conservadorismo; a crença em vez da racionalidade; a irrefutabilidade; o impedi-

mento de crescer evolutivamente; a autovitimização; a tristeza; o melindre; a carência de recicla-

gem intraconsciencial; o travão multimilenar; a frustração; a ânsia por justiça; o medo da compe-

tição; a postura de só entrar para ganhar; o fechadismo para receber assistência; a desmotivação 

injustificada; a pusilanimidade; o recuo; o ato de não abrir mão do egão; a omissão deficitária;  

o suicídio lento; a falta de adaptabilidade; a falta de autopriorização; o estado de desprazer; a cria-
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tividade instável; as alterações hormonais; a ausência da Higiene Consciencial; o subcérebro ab-

dominal; a ausência da inteligência evolutiva (IE); o incompletismo existencial (incompléxis); as 

desrazões; a absurdez; as distorções da realidade; a razão imaginária; os desacertos; os deslizes;  

a desassociação de ideias; as más interpretações; os delírios de interpretação; a confusão mental;  

a reação exagerada; a sobrecarga emocional; a deselegância; a autovulnerabilidade; o nervosismo; 

a falta de senso crítico; a irreflexão; a incoerência; a ilogicidade; o arrependimento posterior;  

o constrangimento; a vida pessoal desestruturada; o transtorno de ansiedade generalizada (TAG); 

a alienação social; a antiassistencialidade; o memoriocídio; a adesão cega; a imaturidade mental; 

a sugestionabilidade; a dogmatização; a evangelização; a tarefa da consolação (tacon); a venera-

ção cega; a doutrinação; a humildade demagógica; a vivência sem perguntas; a estagnação na reli-

giosidade pela ausência de pesquisas teáticas; o fechadismo consciencial; a defesa das verdades 

absolutas; a negação do Universalismo; a egolatria; a defesa da erronia; a incoerência quanto às 

responsabilidades intermissivistas; a imaturidade; a autocomplacência; o derrotismo; o catastro-

fismo; as autocorrupções; a ausência da importância dos princípios conscienciológicos; o não pre-

domínio das neoverpons conscienciológicas; a negação do aperfeiçoamento dos hábitos; a neces-

sidade de a consciência escolher as próprias companhias com afinidades fundamentais; a prio-

rização quanto ao autoconhecimento racional; a intransferibilidade das recins pessoais; a solução 

pelo autenfrentamento; o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1); a Au-

torrefutaciologia Teática. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a heteras-

sedialidade; a insensibilidade parapsíquica; a ausência da parabússola consciencial das prioriza-

ções; a necessidade do deslanche evolutivo máximo da conscin a partir dos conhecimentos do 

Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a pressão extrafísica dos assediadores do passado; a ine-

xistência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as paratécnicas do Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático para profilaxia das patomimeses; o reconhecimento da autovivência parapsí-

quica; a condição de minipeça lúcida; o trabalho interassistencial cosmoético ao lado da equipe 

extrafísica de amparadores, no curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP 2);  

a vivência diária da tenepes substituindo todas as práticas religiosas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo potente das amizades; o sinergismo patoló-

gico autassédio-heterassédio; o sinergismo evolutivo recin-recéxis; o sinergismo predisposição  

à recin-predisposição ao amparo. 
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; a ausência do princípio da des-

crença (PD); o princípio do autocomodismo; o princípio antievolutivo “estagnar é regredir”. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); o desconhecimento do có-

digo grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas esquadrinhando a parte obscura da auto-

consciencialidade; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

da autodecisão; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da 

reciclagem intraconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado na instituição consciencioterápica (OIC) e o voluntaria-

do na instituição conscienciométrica (CONSCIUS) sendo oportunidade para a renovação de pos-

turas burocráticas estagnadoras. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conscienciotera-

pia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível 

da Evoluciologia. 
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Efeitologia: o efeito nocivo do eremitismo; os efeitos da paragenética na condição do 

fechadismo consciencial. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial melin-melex; o ciclo autoconsciencioterápico auto-

investigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autoconscienciométrico 

avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação. 

Enumerologia: a inflexibilidade; a inadaptabilidade; a incomunicabilidade; a inaces-

sibilidade; a inabordabilidade; a indisponibilidade; a insolidariedade. 

Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio medo-covardia; o bi-

nômio heterocriticidade máxima–autocriticidade mínima; a falta da vivência do binômio admira-

ção-discordância. 

Interaciologia: a ausência da interação amor-amizade; a interação carência energéti-

ca–vampirismo bioenergético. 

Crescendologia: o crescendo patológico desgosto-melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio antievolutivo culpa-vergonha-acomodação; o trinômio antie-

volutivo melindres-ressentimentos-mágoas. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-filmografia-identificação-questionamentos- 

-entendimento-reciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo resistência à mudança / abertura à renovacão; o an-

tagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo mundinho umbilico-

cêntrico / Cosmos conscienciocêntrico; o antagonismo inimigo / amigo; o antagonismo mesméxis 

/ desafios autevolutivos; o antagonismo interprisão grupocármica / liberdade evolutiva; o an-

tagonismo assedialidade / amparabilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin lúcida, quanto ao neoparadigma consciencial, 

vivenciar conflito autoparadigmático de resistência antirrecin. 

Politicologia: a autocracia; a carência da democracia pura. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectivo. 

Filiologia: a carência da conviviofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a conviviofobia; a neofobia; a xenofobia; a heterocriticofobia; 

a decidofobia pessoal; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome do ostracismo; a síndrome do 

estrangeiro (SEST); a síndrome do ansiosismo; a síndrome da subestimação; a síndrome da me-

diocrização consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a religiomania. 

Mitologia: os mitos românticos em particular; o mito da independência absoluta; o mito 

da perfeição; o mito da solidão; a autorreperspetivação dos mitos pessoais; as desmitificações 

autoconscientes; a Desmitologia. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a criticoteca; a experimentoteca; a reci-

noteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Parapatologia; a Voliciologia;  a Nosologia;  

a Vivenciologia; a Psicossomatologia; a Autodesassediologia; a Autoconsciencioterapia; a Dog-

matologia; a Descrenciologia; a Recinologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin imatura; a isca humana inconsciente; a consciênçula; a consréu 

ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin multívola; a pessoa instinti-

va; a pessoa fanática; a consciência acrítica; a consréu assediadora; a consréu autocorrupta;  

a consréu autenganada; a consréu demagoga; as conseneres. 

 

Masculinologia: o conscienciômetra; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o impaciente;  

o evoluciente; o santo; o guru; o religioso profissional; o apriorota; o acovardado evolutivo; o re-

ligioso praticante; o egoísta; o manipulador. 
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Femininologia: a conscienciômetra; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a impaciente;  

a evoluciente; a santa; a guru; a religiosa profissional; a apriorota; a acovardada evolutiva; a reli-

giosa praticante; a egoísta; a manipuladora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapi-

ens barathrosphericus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens demagogicus; o Ho-

mo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens energivorus; o Homo 

sapiens immaturus; o Homo sapiens religiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resistência antirrecin energossomática = a recusa de reciclagens intra-

conscienciais quanto às manifestações energéticas intoxicadas, drenadoras e descompensadas; re-

sistência antirrecin psicossomática = a recusa de reciclagens intraconscienciais quanto às mani-

festações autocratas, dogmáticas e bélicas; resistência antirrecin mentalsomática = a recusa de re-

ciclagens intraconscienciais quanto às manifestações ideativas apriorísticas, irracionais e ilógicas. 

 

Culturologia: a cultura do retrocesso; a cultura do apego; a cultura do atraso; a cultu-

ra do medo; a cultura da superficialidade; a cultura da vida irracional; a cultura da evolutivi-

dade esquecida. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Autexperimentologia, eis em ordem alfabética, 10 

ações desencadeadoras da abertura ou flexibilidade da consciência para a recin: 

01.  Afetividade. O desempenho natural da sexualidade madura, sem carências afetivas 

nem rastros anticosmoéticos. 

02.  Ajustabilidade. O investimento na qualidade do ajuste veicular nas manifestações 

conscienciais. 

03.  Assistencialidade. A passagem da tarefa da consolação neofóbica e ultrapassada pa-

ra para a tarefa do esclarecimento neofílica e prioritária. 

04.  Autoconscientização. A vivência lúcida do paradigma consciencial. 

05.  Autodesassedialidade. A renovação da autopensenidade e consequente mudança 

das companhias extrafísicas. 

06.  Autodisponibilidade. A prestatividade lúcida com automotivação cosmoética per-

manente. 

07.  Autoparapsiquismo. O desenvolvimento do esforço da vivência do autoparapsi-

quismo. 

08.  Autossuficiência energética. O domínio da autovivência lúcida na prática do estado 

vibracional. 

09.  Convivialidade. A autorresponsabilização quanto às ligações policármicas ao grupo 

evolutivo e ciclo multiexistencial. 

10.  Cordialidade. O investimento na cordialidade do bom humor caloroso e otimista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 resistência antirrecin, indicados para a expansão das 

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

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 
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06.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paraprotocolo  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  EVOLUÇÃO  É  INEVITÁVEL  PARA  TODAS  AS  CONSCIÊN-
CIAS.  O  GENUÍNO  INVESTIMENTO  NAS  AUTOPESQUISAS  

COM  DETERMINAÇÃO  E  VONTADE  É  PASSO  PRIORITÁRIO  

PARA  AUTOSSUPERAÇÃO  DA  RESISTÊNCIA  ANTIRRECIN. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se encontra no patamar de resistência an-

tirrecin? Por qual razão? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo; 

& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos; 

1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 94. 

 

M. L. O. 
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R E S I S T Ê N C I A    CO S M O É T I C A  
( L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A resistência cosmoética é a capacidade de a consciência, intra ou extrafísi-

ca, sustentar a autoincorruptibilidade suportando as pressões externas anticosmoéticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo resistência vem do idioma Latim, resistentia, “resistência”. 

Apareceu no Século XV. O termo cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; 

mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idio-

ma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética vem do idio-

ma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada ao estudo da moral”, e esta do 

idioma Grego, éthicos. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Estofo cosmoético. 2.  Força cosmoética. 3.  Imunidade cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas resistência cosmoética, resistência cosmoética in-

trafísica e resistência cosmoética extrafísica são neologismos técnicos da Lucidologia. 

Antonimologia: 1.  Fraqueza autocorruptora. 2.  Concessão espúria. 3.  Acumpliciamen-

to anticosmoético. 

Estrangeirismologia: o under attack assediador; o bunker intraconsciencial; o master 

mind anticosmoético; o strong profile; o acid test consciencial; o predomínio do Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assedialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscienci-

alidade: resistência cosmoética. Cosmoética: megamedida evolutiva. 

Ortopensatologia: – “Cosmoeticologia. Como já afirmamos: inexiste meia Cosmoéti-

ca”. “Para se alcançar a Cosmoética é indispensável vivenciá-la”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocosmoeticidade; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os volici-

opensenes; a voliciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; a autopensenização cosmolínea; a retilinearidade pensênica; o corte da intrusão 

pensênica; a profilaxia da contaminação holopensênica; o holopensene cosmoético refratário.  

 

Fatologia: a resistência cosmoética; a força consciencial; a inabalabilidade consciencial; 

os alicerces intraconscienciais; a autossustentabilidade; a firmeza de caráter; a lealdade ilibada;  

o autodesprendimento evolutivo; o autossoerguimento superavitário; a Higiene Consciencial;  

o epicentrismo cosmoético; a autoridade consciencial; a autocoerência onipresente; a neutraliza-

ção desassediadora; a objeção de consciência. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o encapsulamento energético; a blindagem dos ambientes; a desas-

sim; o antibagulhismo energético; o conceptáculo ao amparador extrafísico de função; as autorre-

trocognições profiláticas; a prática diária da tenepes; os parafenômenos orientadores; as ideias do 

Curso Intermissivo (CI); a tara parapsíquica; a paraprocedência extrafísica; os paravínculos; o re-

forço extrafísico de energias. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodesorganização-assédio; o sinergismo emocionalis-

mo-heterodominação; o sinergismo desatenção–acidente de percurso; o sinergismo medo-canga; 

o sinergismo ingenuidade-acriticidade; o sinergismo sociosidade-permissividade. 

Principiologia: o princípio “isso não é para mim”; o princípio “a consciência não mor-

re”; o princípio “isso também passa”; o princípio do heteroperdão antecipado; o princípio do 

melhor para todos; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio do perder-ganhando. 

Codigologia: a revisão permanente do código pessoal de Cosmoética (CPC); o convívio 

harmônico mediante o código grupal de Cosmoética (CGC) incompatível com o CPC. 

Teoriologia: a teoria da assedialidade. 

Tecnologia: as técnicas de autorreflexão; as técnicas energéticas; as técnicas autode-

sassediadoras; as técnicas de mudança temporária dos procedimentos; as técnicas de Higiene 

Consciencial; as técnicas de reciclagem consciencial; o desenvolvimento de neotécnicas. 

Voluntariologia: os voluntários da Instituição Conscienciocêntrica (IC) Associação In-

ternacional da Cosmoeticologia (COSMOETHOS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito do megafoco interassistencial na superação das pressões assedia-

doras; o efeito da autorganização na minimização das vicissitudes; o efeito da atividade mental-

somática, âncora neutralizadora da tensão nos períodos de ataque assediador; o efeito das supe-

rações passadas bem sucedidas no enfrentamento de neodesafios cosmoéticos; o efeito da resis-

tência cosmoética no fortalecimento do vínculo com amparador; o efeito da autossustentação 

cosmoética na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito do autoparapsiquismo lúcido sinalizando 

contextos anticosmoéticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias na resolução de neoproblemas. 

Ciclologia: o ciclo dos assédios; o ciclo das autossuperações; o ciclo evolutivo. 

Enumerologia: o amigo corrupto; o parente corrupto; o chefe corrupto; o colega cor-

rupto; o vizinho corrupto; o cônjuge corrupto; o conterrâneo corrupto. O ofiexista cosmoético;  

o amparador cosmoético; o abandonador cosmoético; o tenepessista cosmoético; a criança cosmo-

ética; o pré-humano cosmoético; a comunex cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autocorrupção-heterocorrupção; o binômio autassédio-hete-

rassédio; o binômio erros conjuntos–interprisão grupocármica; o binômio dependência-submis-

são; o binômio economia política–acumpliciamento patológico; o binômio malestar trafarino– 

–heteroindução doentia; o binômio realismo-realização. 

Interaciologia: a interação comportamento-coerência; a interação comedimento-auto-

controle; a interação evolutividade-responsabilidade; a interação calculismo cosmoético–proba-

bilidade de acerto; a interação fidelidade aos amparadores–ônus do não; a interação perdas evo-

lutivas–autossoerguimento interassistencial; a interação núcleo cosmoético–amparabilidade. 

Crescendologia: o crescendo autoconvívio–convívio fraterno; o crescendo higiene men-

tal–Higiene Consciencial; o crescendo amadorismo-profissionalismo; o crescendo momento evo-

lutivo–eternidade consciencial; o crescendo memória-holomemória; o crescendo terapêutica- 

-profilaxia; o crescendo envolvimento egoístico–sobrepairamento cosmoético.  

Trinomiologia: o trinômio desassombro cosmoético–sobrepairamento–refratariedade. 

Polinomiologia: o polinômio heterassédio–valores conscienciais–resistência cosmoéti-

ca–autocoerência. 

Antagonismologia: o antagonismo concessão cosmoética / leviandade; o antagonismo 

boa vontade / competência cosmoética; o antagonismo má intenção / autequilíbrio; o antagonis-

mo autodefesa egoica / cosmoeticidade refratária; o antagonismo contaminação energética / pro-
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bidade; o antagonismo ações desprendidas / interesses humanos; o antagonismo minuto intrafísi-

co / atemporalidade extrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo de os ex-assistidos poderem ser neoadversários ideológi-

cos; o paradoxo de o passado se repetir em nova vida intrafísica; o paradoxo do antagonismo do 

assistido em resgate. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis do Paradireito. 

Filiologia: a conscienciofilia; a amparofilia; a equilibriofilia. 

Fobiologia: o corte da neofobia; a superação da assediofobia; o enfrentamento da reci-

clofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome do regressismo consciencial; a superação da 

síndrome do esgotamento; o banimento da síndrome da pusilanimidade; a cura da síndrome de 

abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a evitação da mania de autenganar-se; o corte da mania de sabotar-se; a eli-

minação da mania de autocorromper-se. 

Mitologia: a eliminação do mito de realizações evolutivas sem pressão assediadora. 

Holotecologia: a proexoteca; a energoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autodesassediologia; 

a Autocriticologia; a Conscienciometrologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Autodeter-

minologia; a Voliciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o perfil lúcido; a personalidade incorruptora; o ser assistente veterano. 

 

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 cosmoethicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens auto-

criticus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resistência cosmoética intrafísica = a da conscin inversora frente às co-

leiras do ego da Socin Patológica; resistência cosmoética extrafísica = a da consciex assistente di-

ante da pressão holopensênica ao realizar resgates na Baratrosfera. 
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Culturologia: a cultura da teaticidade cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a resistência cosmoética, indicados para a expansão das 

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

01.  Abandonador:  Autopriorologia;  Neutro. 

02.  Ancoragem  consciencial  íntima:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

03.  Autodefesa  cosmoética:  Holopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autovendagem:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Jeitinho  brasileiro:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

13.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

14.  Subjugação  ao  assédio:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

15.  Verbetografia  ortopensenogênica:  Holopensenologia;  Homeostático.   

  

SEM  O  FORTALECIMENTO  CRESCENTE  DA  RESISTÊNCIA  

COSMOÉTICA,  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  SUCUMBE  

FACILMENTE  ÀS  SEDUÇÕES  E  MANIPULAÇÕES  ESPÚRIAS  

DO  HOLOPENSENE  PATOLÓGICO  PREDOMINANTE  ATUAL. 
 

Questionologia. Qual nível da resistência cosmoética pessoal vivencia você, leitor ou 

leitora? Em quais aspectos da manifestação consciencial ainda comete deslizes autocorruptos?  

 
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 

443. 

 

K. A. 
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R E S O L U Ç Ã O    P R I O R I T Á R I A  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A resolução prioritária é a técnica, teste, operação, ação ou efeito de  

a consciência intrafísica selecionar, preferir, decidir e eleger livremente a melhor, a ideal e evolu-

tivamente a mais produtiva e básica decisão para a própria existência humana. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo resolução vem do idioma Latim, resolutio, “ação de desatar; liber-

tação; decomposição; dissolução; suspensão; anulação; relaxamento; soltura”. Surgiu no Século 

XV. O vocábulo prioritário procede do idioma Francês, prioritaire, “prioritário”, de priorité, 

“prioridade”, e este do idioma Latim, prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2);  

o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está 

mais avançado”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Decisão prioritária. 2.  Determinação prioritária. 3.  Resolução proe-

xológica. 4.  Resolução evolutiva. 5.  Resolução cosmoética. 

Neologia. As duas expressões compostas resolução prioritária básica e resolução prio-

ritária avançada são neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 1.  Decisão regressiva. 2.  Determinação antievolutiva. 3.  Resolução 

antiproexológica. 4.  Escolha imatura. 

Estrangeirismologia: o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade evolutiva da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a resolução prioritária; a decisão prioritária; a resolução mais relevante; a re-

solução evolutiva; a resolução inteligente; a resolução criteriosa melhor; a resolução ideal; a reso-

lução racionalmente fundamentada; o senso de resolução pessoal; a resolução cosmoética; a von-

tade; a intencionalidade; o autodiscernimento; a inteligência evolutiva (IE); o temperamento;  

a autocrítica; a capacidade de ajuizar; a habilidade de julgar; o autocentramento técnico; a condi-

ção pessoal de decisão; o tino pessoal; o descortino; a aferição científica; a autopercepção das cir-

cunstâncias subjacentes; o escrutínio acurado; a dissecção analítica; a cosmovisão ampla; a inves-

tigação judiciosa; a tendência à autodeterminação lógica; a tomada de posição; as preferências 

pessoais; a sinceridade de propósito; a lisura de caráter; a escolha feliz; o autocriticismo; a crite-

riosidade; a alternativa do abertismo consciencial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a parateática dos Cursos Intermissivos. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da paraprocedência. 

Binomiologia: o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio intermissão–vida humana. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico- 

-essencial-prioritário; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêuti-

ca-remissão; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio curto prazo–médio prazo– 

–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia. 

Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cognofilia; a decidofilia; a neofilia; a criticofilia; a ciencio-

filia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a definoteca; a mensuroteca; a criticoteca; a egoteca; a epicentroteca;  

a matematicoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autevoluciologia; a Au-

todiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Autodefinologia; a Holomaturologia; a Duplolo-

gia; a Invexologia; a Tenepessologia; a Intermissiologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens proexo-

logus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens expertus; o Homo sapiens conscientiome-

tricus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens rationabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: resolução prioritária básica = a autodecisão de dominar o estado vibra-

cional; resolução prioritária avançada = a autodecisão de dominar a autodesperticidade. 
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Culturologia: a cultura da Priorologia Evolutiva. 

 

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

12 resoluções prioritárias, mais evoluídas e consensuais para a maioria das consciências intermis-

sivistas: 

01.  Autodidatismo: o hábito permanente. 

02.  Autoproéxis: a programação existencial pessoal. 

03.  Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

04.  Curso superior: a educação formal. 

05.  Dupla evolutiva: a Duplologia. 

06.  Gestação consciencial: a antimaternidade cosmoética. 

07.  Inversão existencial: a invéxis. 

08.  Minipeça interassistencial: o maximecanismo multidimensional. 

09.  Obra escrita: o livro publicado; a megagescon. 

10.  Pé-de-meia pessoal: a independência econômico-financeira. 

11.  Prova geral da Conscienciologia: a autocognição básica. 

12.  Tenepes: a prática da interassistencialidade diária. 

 

Atores. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, de modo mais amplo, 16 categorias de 

atores e atrizes dos dramas sociais, a quem interessam mais particularmente as resoluções priori-

tárias perante a evolução consciencial, no âmbito da Cognópolis: 

01.  Cognopolita. 

02.  Conscienciólogo. 

03.  Conscienciômetra. 

04.  Consciencioterapeuta. 

05.  Duplista evolutivo. 

06.  Epicon. 

07.  Intermissivista. 

08.  Inversor existencial. 

09.  Macrossômata. 

10.  Ofiexista. 

11.  Proexista. 

12.  Projetor consciente. 

13.  Reciclante existencial. 

14.  Retomador de tarefa. 

15.  Tenepessista. 

16.  Tertuliano conscienciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a resolução prioritária, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 
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10.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

14.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

15.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

 

O  AUTENFRENTAMENTO  DAS  RESOLUÇÕES  EVOLUTIVAS  

PRIORITÁRIAS  É  DESAFIO  ÓBVIO  E  INAFASTÁVEL  PARA  

QUEM  TENHA  CONCLUÍDO  O  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ- 
-RESSOMÁTICO  E  PRETENDA  CHEGAR  AO  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enquadrou matematicamente a própria vida 

humana de acordo com as resoluções evolutivas prioritárias? Desde quando? 
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R E S P E I T O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O respeito é o ato ou efeito do apreço ou consideração da conscin, homem 

ou mulher, em relação às demais consciências e / ou princípios conscienciais do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo respeito provém do idioma Latim, respectus, “ação de olhar para 

trás; consideração; respeito; atenção; conta; acolhida; refúgio; asilo”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Deferência. 2.  Consideração. 3.  Indiscriminação. 

Neologia. As duas expressões compostas respeito intrafísico e respeito extrafísico são 

neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Desrespeito. 2.  Desvalorização. 3.  Discriminação. 4.  Descaso. 

Estrangeirismologia: o respeito às handicapped persons; o respeito ao attention span 

do assistido; o respeito ao timing extrafísico na captação das parapercepções. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao senso de respeito interconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Respeitan-

do, somos respeitados. Respeitemo-nos mutuamente sempre. Respeitar significa admitir. Respei-

temos o próximo. Cultivemos respeito mútuo. Respeito: temor light. Veneração, não. Respeito. 

Citaciologia. Eis 6 citações pertinentes ao tema: – O respeito irrefletido pela autoridade 

é o maior inimigo da verdade (Albert Einstein, 1879–1955). Quando o homem aprender a respei-

tar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu 

semelhante (Albert Schweitzer, 1875–1965). Entre os indivíduos, assim como entre nações, o res-

peito ao direito alheio é a paz (Benito Juárez, 1806–1872). Só com respeito pode-se exigir respei-

to. É uma regra sem exceções (Hugo Schlesinger, 1876–1939). Ser capaz de respeito é hoje em 

dia quase tão raro como ser digno de respeito (Joseph Joubert, 1754–1824). O respeito pelos pais 

só resiste enquanto os pais respeitem o interesse dos filhos (Raúl Germano Brandão, 1867–1930). 

Ortopensatologia: – “Respeito. Respeito não é estima”.“Respeite quem dessomou”. 

“O respeito jamais é uma ofensa".“O verdadeiro respeito é não forçar o outro a pensar igual  

a você”.“Até as tolices alheias exigem respeito”.“O respeito real, como é fácil de se deduzir, atua 

ao nível da tares”.“É uma categoria de respeito até a Impactoterapia de se falar a verda-

de".“Quem tem a pele branca, ao usar roupa de cor preta, estando em solo africano, demonstra 

respeito às etnias”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da respeitabilidade; o ato de pensenizar sadiamen-

te sobre os outros sem menosprezo; o ato de não pensar com piedade dos outros; o holopensene 

do respeito ao amparo extrafísico de função; o resgate da pensenidade cosmoética interferindo 

positivamente no desenvolvimento da civilidade; o holopensene de respeito mútuo; o respeito 

cosmoético à liberdade pensênica. 

 

Fatologia: o respeito; o segundo olhar; a educação incondicional sem repressão; o autor-

respeito reforçando o heterorrespeito; o respeito a todas as formas de vida; a aceitação dos pró-

prios limites; a honradez recíproca; a respeitabilidade inteligente ao limite alheio; o respeito aos 

perfis diversificados das conscins; o respeito aos direitos dos outros; o senso de autorrespeito; as 

posturas cosmoéticas de bom-tom; o respeito ao estilo autoral; o respeito às escolhas alheias sem 

depreciação; a aplicação do heterorrespeito na comunicação entre os pares; a paciência fraterna, 

respeitando o tempo da recin alheia sem conivência; o respeito às consciênçulas; o ato respeitoso 

de não subestimar ninguém; a imaginação capaz de respeitar a realidade; o respeito e defesa dos 
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próprios posicionamentos; o respeito à opinião das outras consciências; a atenção ao ouvinte;  

a formalidade respeitosa; o medo disfarçado de respeito; o ato de aceitar o momento de a pessoa 

“não estar para você”; o ato de respeitar o ritmo do outro; o direito dos outros em seguir caminho 

diferente; o respeito às diferenças culturais eliminando barreiras antifraternas; o omnirrespeito. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o respeito ao pro-

tocolo parapsíquico interassistencial; a paraconduta respeitosa; a pararrespeitabilidade das consci-

exes; o respeito às consciências extrafísicas inabordáveis; o respeito ao próprio investimento 

autevolutivo na intermissão prévia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico desrespeito-agressão; o sinergismo evolutivo 

autorrespeito-heterorrespeito; o sinergismo respeito-reparação; o sinergismo acolhimento–res-

peito consciencial; o sinergismo respeito-admiração; o sinergismo respeito ao assistido–limite 

da assistência; o sinergismo afeto-respeito. 

Principiologia: o princípio de respeito aos autolimites; o princípio cosmoético do res-

peito a intraconsciencialidade alheia; o princípio do respeito aos direitos de outrem; o princípio 

de respeitar o limite e valorizar o potencial de todos; o princípio cosmoético de respeitar  

o silêncio alheio; o princípio do respeito aos fatos sem distorcê-los; o princípio do respeito inter-

consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o respeito a toda for-

ma de vida; a consideração ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código de respeito à igno-

rância alheia; a valorização aos códigos de conduta; a deferência aos diversificados códigos so-

ciais. 

Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria da inteligência evolutiva 

(IE); a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica interassistencial de resgate da respeitabilidade evolutiva; a técni-

ca respeitosa de separar a pessoa do problema; a técnica da boa convivência e respeito ao nível 

evolutivo das consciências. 

Voluntariologia: o respeito recíproco entre os voluntários e a IC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o la-

boratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o la-

boratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Co-

municologia. 

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

logia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Sere-

nologia. 

Efeitologia: o efeito benéfico da respeitabilidade; o efeito do respeito favorecendo e for-

talecendo a força presencial; o efeito do respeito influindo no equilíbrio holossomático; o efeito 

do respeito fortalecendo as convicções íntimas; o efeito da consolidação do respeito perante as 

demais consciências. 

Neossinapsologia: as neossinapses das recéxis e recins visando a conquista do respeito. 

Ciclologia: o ciclo autorrespeito consciencial–heterorrespeito consciencial; a importân-

cia do respeito ao ciclo circadiano somático (relógio biológico) na recuperação dos megacons. 

Enumerologia: o respeito ao soma; o respeito à inteligência alheia; o respeito aos ido-

sos; o respeito ao nível evolutivo; o respeito ao livre arbítrio alheio; o respeito à liberdade pesqui-

sística; o respeito aos pré-humanos. 

Binomiologia: o binômio incorruptibilidade-autorrespeito; o binômio posicionamento 

pessoal cosmoético–heterorrespeito; o binômio respeito-discrição; o binômio autodesrespeito- 

-autocastração; o binômio ingerência-respeito; o binômio respeito-antibelicismo; o binômio cos-
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moético rivalidade ideativa–respeito interconsciencial; o clima de respeito interconsciencial 

mantido pelo binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autorrespeito-heterorrespeito; a interação respeito-dignida-

de; a interação respeito–estima sadia; a interação respeito interconsciencial–inteligência evoluti-

va (IE); a interação autenticidade cosmoética–respeito; a interação responsabilidade-respeito;  

a interação respeito interconsciencial–solidariedade cosmoética recíproca; a interação respeito-

cordialidade; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo. 

Crescendologia: o crescendo bons costumes–heterorrespeito–parapsicosfera hígida;  

o crescendo singularidade-respeito-interconfiança-amizade; o crescendo mágoas recíprocas– 

–respeito recíproco; o crescendo respeito-confiança-permissão-assistência; o crescendo respei-

to-dignidade-maxifraternismo-autotransafetividade; o crescendo autorrespeito–harmonização ín-

tima. 

Trinomiologia: o trinômio afeto-respeito-cooperação; o trinômio autorrespeito-sinceri-

dade-incorrupção; o trinômio respeito-benevolência-Cosmoética; o trinômio reparação-resgate- 

-respeito; o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação; o trinômio retidão-respeito- 

-intercompreensão; o trinômio sinceridade-integridade-respeitabilidade; o trinômio transparên-

cia-franqueza-respeito; o trinômio irrepreensibilidade-respeitabilidade-confiabilidade; o trinô-

mio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão. 

Polinomiologia: o polinômio autonomia-autorrespeito-autorresponsabilidade-autolimi-

te; o polinômio mesologia-repressão-submissão-desrespeito; o polinômio (aliteração) revisão-re-

educação-reciclagem-respeito; o polinômio honestidade-lealdade-respeito-afeição; o polinômio 

entendimento-respeito-exemplarismo-interassistência; o polinômio desrepressão-respeito-digni-

dade-civilidade; o polinômio liberdade-respeito-responsabilidade-limite. 

Antagonismologia: o antagonismo autorrespeito / bifrontismo; o antagonismo respeito  

/ egoísmo; o antagonismo heterodesrespeito / aulicismo; o antagonismo respeito evolutivo / pre-

conceito restritivo; o antagonismo respeito às diferenças / imposição do diferente; o antagonismo 

orgulho / autorrespeito; o antagonismo desrespeito dos direitos alheios / defesa dos direitos alhe-

ios; o antagonismo respeito / indiferença; o antagonismo manipulação interconsciencial / respei-

to aos direitos conscienciais; o antagonismo respeito interconsciencial / cinismo; o antagonismo 

obediência / respeito; o antagonismo respeitabilidade legítima pela verbação / respeitabilidade 

aparente pela intimidação. 

Paradoxologia: o paradoxo de respeitar os outros e não ter autorrespeito; o paradoxo 

de o serial killer ser respeitável pai de família; o paradoxo cosmoético da defesa dos próprios 

ideais respeitando os ideais alheios. 

Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democra-

cia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: o respeito à lei dos direitos dos princípios conscienciais; o respeito às leis 

protetoras das crianças e adolescentes; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); o res-

peito às leis da Fisiologia Humana; o respeito às leis ambientais e do convívio social; o respeito 

individual e governamental às leis promulgadas pelo Estado. 

Filiologia: a conviviofilia; a amparofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a frater-

nofilia; a intencionofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a amparofobia; a conscienciofobia; a cosmoeticofobia;  

a fraternofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da 

mediocrização; a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do 

justiceiro justificando a falta de respeito ao momento evolutivo alheio. 

Maniologia: o descarte das manias desrespeitosas; a mania de desrespeitar limites;  

a mania de querer resolver o problema de todos, pensando estar respeitando. 

Mitologia: o mito do princípio do “deixa a vida me levar” como sendo sinal de autor-

respeito, ignorando a proéxis, as reciclagens e consequentemente o compléxis. 

Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca;  

a diplomacioteca; a evolucioteca; a pacificoteca; a proexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Amparologia; a Assistenciologia; a Coerencio-

logia; a Compreensiologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturo-

logia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Proexologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem de respeito; o homem íntegro; o acoplamentista; o agente re-

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

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

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

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher de respeito; a mulher íntegra; a acoplamentista; a agente retro-

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

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

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

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

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

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens har-

monicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: respeito intrafísico = a conduta de consideração aos direitos e à liberdade 

das outras conscins, de todos os níveis evolutivos; respeito extrafísico = a paraconduta de consi-

deração aos direitos e à liberdade das outras consciências, conscins e consciexes. 

 

Culturologia: a cultura de respeito às diferenças; o respeito aos multiculturalismos;  

o respeito à diversidade cultural; o respeito à cultura pessoal de cada consciência; o respeito 

intercultural; a cultura do respeito universal à vida. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 58 especialidades da Conscienciolo-

gia e respectivas abordagens quanto ao respeito, expostas aos pesquisadores interessados: 

01. Abertismologia: o respeito às diferenças promovido pelo abertismo consciencial. 

02. Amparologia: o respeito aos amparadores extrafísicos. 

03. Assistenciologia: o auto e heterorrespeito perante o assistido; o respeito assisten-

cial. 

04. Autoradologia: o respeito à estilística própria do autor; a capacidade de sugerir  

sem interferir, respeitando os limites do autor; o respeito aos textos próprios e alheios revisados;  

a teática da Cosmoética do respeito ao leitor. 

05. Biologia: o respeito à biodiversidade. 

06. Coerenciologia: o respeito à auto e heterocoerência. 

07. Cogniciologia: o respeito ao limite cognitivo do outro. 
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08. Comunicologia: o respeito à livre expressão de todos. 

09. Condominiologia: o respeito aos vizinhos; o respeito ao regimento interno do con-

domínio; o respeito às normas de ambientes comunitários. 

10. Conscienciocentrologia: o respeito aos procedimentos institucionalizados; o res-

peito à hierarquia conscienciocêntrica. 

11. Conviviologia: o respeito mútuo no convívio; o respeito à singularidade conscien-

cial e à inteligência dos compassageiros evolutivos. 

12. Cosmologia: o respeito ao fluxo das realidades e pararrealidades do Cosmos. 

13. Criticologia: o respeito às auto e heterocríticas. 

14. Cronologia: o respeito à pontualidade; o respeito ao tempo alheio; o respeito aos 

prazos e horários. 

15. Dessomatologia: o respeito ao paradireito da consciência no momento da dessoma. 

16. Dinheirologia: o respeito ao imposto de renda, pela conduta cosmoética. 

17. Disciplinologia: o respeito às regras pré-estabelecidas ou aos resultados definidos. 

18. Duplologia: o respeito ao parceiro da dupla evolutiva. 

19. Egocarmologia: o respeito à própria condição evolutiva; o autorrespeito. 

20. Empreendedorismologia: o respeito mútuo no empreendedorismo; o respeito aos 

gostos do cliente; a ofensa verbal desrespeitando os direitos personalíssimos do empregado. 

21. Evoluciologia: o respeito evolutivo, o respeito pela realidade do outro; o respeito 

ao êxito evolutivo pessoal e alheio. 

22. Experimentologia: o respeito à inexperiência alheia. 

23. Fitologia: o respeito e preservação da Natureza; o respeito ao canteiro de flores. 

24. Ginossomatologia: o respeito à mulher. 

25. Grupocarmologia: o respeito à família; o respeito à privacidade mútua entre pais  

e filhos; o respeito às necessidades e direitos dos filhos, porém garantindo a disciplina saudável; 

os anseios respeitados na hierarquia familiar, tais como o bem-estar dos genitores. 

26. Heterocriticologia: o respeito ao tempo despendido pelo heterocrítico sobre a obra 

pessoal. 

27. Holossomatologia: o respeito pelo próprio holossoma. 

28. Ideologia: o respeito às diferenças ideológicas. 

29. Incorrupciologia: o respeito aos resultados, importando os meios cosmoéticos;  

o ato de respeitar as individualidades, sem se tornar cúmplice das corrupções alheias; não pactuar 

com qualquer desrespeito a outras consciências. 

30. Infanciologia: o respeito à criança e ao adolescente; o respeito ao direito da criança 

expressar-se sem opressões; o respeito ao ritmo da criança; a Declaração Universal dos Direitos 

da Criança, exaltando o respeito aos direitos à liberdade, ao estudo, ao ato de brincar e ao conví-

vio social das crianças (1959). 

31. Intrafisicologia: o respeito ao espaço alheio. 

32. Inventariologia: o respeito à igualdade de direitos de cada herdeiro. 

33. Longevologia: o respeito ao idoso; o respeito à autonomia dos longevos lúcidos. 

34. Medicinologia: o respeito à dor do paciente; o respeito às conscins enfermas;  

o respeito ao tempo de recuperação. 

35. Mnemossomatologia: o respeito aos limites cerebrais na retenção das informações; 

o respeito à ancestralidade humana. 

36. Multidimensionologia: o respeito ao direito de ir e vir interdimensional de toda 

consciência. 

37. Musicologia: o respeito à inteligência do público ouvinte. 

38. Paradireitologia: o respeito incondicional ao paradireito das consciências; o respei-

to ao Paradireito de quem escolheu evoluir mais devagar. 

39. Parageneticologia: o respeito às habilidades inatas. 

40. Parapercepciologia: o respeito ao auto e heteroparapsiquismo. 
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41. Pedagogiologia: o respeito ao professor e aluno; o respeito à história do aluno e às 

circunstâncias nas quais se encontra; o respeito ao nível intelectual do aluno; o respeito ao tempo 

e ao ritmo de aprendizagem do educando. 

42. Pesquisologia: o respeito às pesquisas alheias, sem “donos de tema”. 

43. Priorologia: o respeito a quem tem prioridade. 

44. Proexologia: o respeito às cláusulas pétreas proexológicas. 

45. Profilaxiologia: o respeito ao relógio biológico. 

46. Seguranciologia: o respeito à segurança do ambiente. 

47. Seriexologia: o respeito à holobiografia das consciências. 

48. Sexologia: o respeito à vida sexual equilibrada atendendo à Fisiologia. 

49. Sigilologia: o respeito à privacidade alheia; o respeito à condição de sigilo experi-

mental; o respeito às informações in off. 

50. Sincronologia: o respeito atento às sincronicidades do fluxo contínuo concentrado 

das realidades do Cosmos. 

51. Somatologia: o respeito aos limites do soma; o respeito aos limites da homeostase 

orgânica; o respeito à Fisiologia Corporal. 

52. Trafarologia: o respeito aos auto e hetero trafares. 

53. Traforologia: o respeito aos auto e hetero trafores. 

54. Transitologia: o respeito aos pedestres nas ruas; o respeito à sinalização; o respeito 

às leis e normas de trânsito; o respeito à faixa de pedestre. 

55. Universalismologia: o respeito universalista; o senso de respeito universal; o res-

peito à Humanidade. 

56. Verbetologia: o respeito ao confor específico estipulado para os verbetes conscien-

ciológicos; o respeito aos limites do aluno verbetógrafo; o respeito à singularidade 

verbetográfica. 

57. Visitologia: o respeito aos visitantes. 

58. Zoologia: o respeito interespécies mutuamente conquistado; o respeito ao estágio 

evolutivo do pré-humano; o respeito aos pré-humanos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 respeito, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

02.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Convivialidade  libertadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  desrepressor:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Maturoconvivialidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  dignidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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O  RESPEITO  É  O  INÍCIO  DE  TODA  E  QUALQUER  CONVI-
VÊNCIA  SADIA.  TERMINA  ONDE  COMEÇAM  MORDOMIAS,  
NEGOCINHOS  ANTIEVOLUTIVOS,  AUTO  E  HETEROCOR-

RUPÇÕES,  EXIGINDO  RECINS  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou sobre o significado de respeito? 

Quais práticas tem adotado para melhorar a respeitabilidade no convívio diário? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres.Daniel 

Muniz; pref. Cristina Arakaki; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções;11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinóp-

ticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 fil-

mes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2009; páginas 135, 136 e 204. 

2.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; et al.; 200 p.; 8 caps.; 

18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 
x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 117 e 143. 

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

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 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 163, 776 e 891. 

4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 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 268, 714, 751 
e 1.098. 

5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

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

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.455 e 1.456. 

6.  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 301. 

7.  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 114. 

 

C. N. 
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R E S P O N S A B I L I D A D E    A U T 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 responsabilidade autevolutiva é o compromisso assumido pela conscin 

intermissivista lúcida, homem ou mulher, de arcar, gerir, assumir com sensatez e coerência as 

próprias ações e atitudes perante os conhecimentos adquiridos no Curso Intermissivo (CI), man-

tendo conduta pessoal cosmoética, sem desprezo e subjugação dos demais, orientado pelo auto-

discernimento e autocrítica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable, “que ga-

rante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder; afirmar; 

assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo respon-

sabilidade apareceu no Século XIX. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, 

autós, “eu mesmo; por si próprio’’. O termo evolutivo procede do idioma Francês, évolutif, de 

évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Compromisso autoprogressista. 2.  Comprometimento autevolutivo. 

3.  Encargo autevolutivo. 4.  Atribuição autevolutiva. 5.  Incumbência autevolucional. 6.  Consci-

entização dos deveres autevolutivos. 7.  Autoconsciência das obrigações autevolutivas. 

Neologia. As 3 expressões compostas responsabilidade autevolutiva, responsabilidade 

autevolutiva básica, responsabilidade autevolutiva mediana e responsabilidade autevolutiva 

avançada são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Irresponsabilidade antievolutivo. 2.  Leviandade antievolutiva.  

3.  Negligência involutiva. 4.  Inconsciência improdutiva. 5.  Irreflexão regressiva. 6.  Inconside-

ração antievolutiva. 

Estrangeirismologia: o savoir faire; o insight autevolutivo; o link com o Universalismo; 

o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao compromisso intermissivo. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aceitemos 

nossas responsabilidades. Evoluímos sem gurus. Autevolução: aspirações insatisfeitas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autevolutivo; o holopensene da holomaturidade 

evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a re-

ciclopensenidade; o desenvolvimento da qualificação pensênica evoluída; a fôrma holopensênica 

cosmoética; a mudança para padrões holopensênicos progressistas; os ecopensenes; a ecopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a responsabilidade autevolutiva; a tarefa autevoluciente; o aprendizado pesso-

al cosmoético contribuindo com o progresso evolutivo; o compromisso autevolutivo assumido du-

rante o Curso Intermissivo pré-ressomático; a heteroprogramação evolutiva; as reciclagens pesso-

ais motivadas pelas neoideias progressistas; a escolha pela otimização da autorresponsabilidade;  

a autossuperação como fator desencadeante da responsabilidade autevolutiva; a compreensão do 

paradigma consciencial quanto à evolução pessoal; a propensão às autossuperações; a evidencia-

ção da crise de crescimento; a experiência adquirida com os erros assumidos; o pacto assumido 

pelo autodesenvolvimento pessoal; as novas rotinas reciclogênicas; as mudanças das posturas 

aprioristas; a produtividade sadia; a priorização evolutiva enquanto responsabilidade pessoal; as 

conquistas alcançadas através das atitudes coerentes; a inteligência evolutiva (IE) enquanto agen-
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te determinante da autorresponsabilidade; a assunção dos aportes recebidos como argumento pró- 

-evolução; a autocriticidade corroborando positivamente para o avanço proexológico; a autodeter-

minação potencializada com os êxitos evolutivos; a coerência entre a teoria e a prática; a autorga-

nização diária beneficiando o desempenho assistencial; a autoconfiança promovendo a estabilida-

de emocional e sustentando o autocomprometimento evolutivo; o autodiscernimento quanto ao 

upgrade no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a percepção do caminho paralelo ao do sen-

so comum; a autorresponsabilidade com os aportes recebidos; o aproveitamento das próprias fer-

ramentas evolutivas; o ato de autopesquisar-se para a compreensão do propósito evolutivo pesso-

al; o aproveitamento de cada oportunidade percebida; o entendimento holossomático contribuindo 

com as recins; os novos desafios favorecendo no autodiscernimento energossomático; a autorga-

nização evolutiva; a ampliação do senso cosmovisiológico; os autesforços consolidando as reci-

clagens pessoais; as metas evolutivas; a autorresponsabilidade inata do intermissivista; as produ-

ções gesconológicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes como 

fonte de esclarecimento do compromisso evolutivo; os parafenômenos auxiliando na compreen-

são da autevolução; a autoparaperceptibilidade colaborando com a visão da autevolutividade in-

terconsciencial; a projetabilidade lúcida (PL) como meta de interação multidimensional no propó-

sito evolutivo; o autocomprometimento pré-ressomático; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal norteando a agenda evolutiva intraconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megafoco-prioridade; o sinergismo dedicação obstina-

da–comprometimento cosmoético; o sinergismo exemplarismo-verbação; o sinergismo autodis-

cernimento-autevolução. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da autevolução interassistencial; o princípio da autopriorização 

evolutiva; o princípio da autoprodutividade responsável; o princípio da descrença (PD); o prin-

cípio da evolução pessoal; o princípio de desejar o melhor para todos; o princípio da evolução 

ininterrupta. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as prioridades autevolu-

tivas; o código de conduta pessoal evolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) suscitando  

o discernimento evolutivo; os códigos pessoais para admissão das responsabilidades autevoluti-

vas; os códigos intermissivos. 

Teoriologia: a teoria da reciclogenia autevolutiva; a teoria da autocriatividade evoluti-

va; a teoria da espiral evolutiva; as teorias evolutivas conscienciológicas; a teoria de neoideias; 

a teoria da evolutividade consecutiva; a teoria da evolução interconsciencial; a teoria da respon-

sabilidade consciencial. 

Tecnologia: a técnica do autaperfeiçoamento cosmoético; a técnica do estado vibracio-

nal dando o tom para autevolução; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da autorresponsa-

bilidade; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica como moderador dos objetivos pró-evoluti-

vos; a técnica dos projetos existenciais; a técnica da recin; as técnicas conscienciométricas;  

a técnica interassistencial da tenepes potencializadora da autevolução. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consci-

enciológico da Autoproexologia; o labcon da conscin autorresponsável; o laboratório conscien-

ciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia. 
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Efeitologia: o efeito das responsabilidades assumidas; o efeito evolutivo da teática do 

Curso Intermissivo; o efeito energético da autorresponsabilidade evolutiva gesconológica; o efei-

to profícuo dos esforços autevolutivos; o efeito da responsabilidade pessoal verbaciológica cos-

moética; o efeito positivo das autopesquisas. 

Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas através das recuperações de cons; as 

neossinapses reciclantes; as neossinapses da conscin responsável; as paraneossinapses; as auto-

incumbências neofílicas criando neossinapses promotoras das reciclagens intraconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo da autorresponsabilidade crítica; o ciclo 

da ressoma-dessoma promovendo o amadurecimento da responsabilidade evolutiva; o ciclo da 

multiexistencialidade pessoal (CMP); o ciclo da oportunidade evolutiva. 

Enumerologia: a conduta responsável quanto à desassedialidade; a conduta responsável 

quanto à proéxis; a conduta responsável quanto à autossustentação financeira; a conduta respon-

sável quanto à interassistencialidade; a conduta responsável quanto à vivência grupocármica;  

a conduta responsável quanto ao autodiscernimento multidimensional; a conduta responsável 

quanto aos aprendizados adquiridos no Curso Intermissivo. 

Binomiologia: o binômio retribuição-contribuição; o binômio trabalho-descanso; o bi-

nômio ônus-bônus; o binômio incorruptibilidade teática–higidez intraconsciencial; o binômio au-

torganização-autevolução; o binômio autodiscernimento-autevolução; o binômio autocomprome-

timento-autorrealização; o binômio ação-reação. 

Interaciologia: a interação autocomprometimento consciente–repercussão autevolutiva; 

a interação autorresponsabilidade-automotivação; a interação reação imediata–aceleração evo-

lutiva; a interação intencionalidade-compromisso; a interação profissão-proéxis. 

Crescendologia: o crescendo planejamento-realização; o crescendo objetividade-mega-

foco; o crescendo contratempo-confrontamento; o crescendo do refinamento criterioso autevolu-

tivo; o crescendo autesforço-superação; o crescendo autocompetitividade-autodesempenho. 

Trinomiologia: o trinômio comprometimento-realização-evolução; o trinômio clareza- 

-objetividade-realismo; o trinômio planejamento-realização-satisfação; o trinômio interesse-me-

ta-evolução; o trinômio autenfrentamento-autanálise-autavaliação. 

Polinomiologia: o polinômio perceptibilidade-responsabilidade-produtividade-evoluti-

vidade; o polinômio autodesafio-autodisciplina-autossuperação-autevolução. 

Antagonismologia: o antagonismo vigor / desânimo; o antagonismo ousadia / medo;  

o antagonismo flexibilidade ideática / inflexibilidade; o antagonismo proatividade autopesquisís-

tica / procrastinação; o antagonismo juízo ofuscado / juízo lúcido; o antagonismo produtividade 

sadia / improdutividade; o antagonismo bem-estar íntimo / irresponsabilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da responsabilidade intrafísica em contraponto à irrespon-

sabilidade extrafísica; o paradoxo de manter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes; 

o paradoxo de referenciais externos para parâmetros internos; o paradoxo dos efeitos das auto-

pesquisas modificando o perfil evolutivo. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; 

a conscienciocracia; a proexocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: as leis da autorresponsabilidade evolutiva; a lei do maior esforço evolutivo; 

as leis da Cosmoética; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a auto-

cogniciofilia; a decidofilia; a autocriticofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a teaticofobia; a neofobia; a hipengiofobia; a evoluciofobia; a compromisso-

fobia; a disciplinofobia; a autodisciplinofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a supera-

ção da síndrome da vontade débil; a síndrome da insegurança pessoal impedindo o progresso au-

tevolutivo. 

Maniologia: a abulomania; a fracassomania; a mania de carregar o mundo nas costas;  

a mitomania. 

Mitologia: o mito do sofrimento eterno; o mito da certeza absoluta; o mito de a vulnera-

bilidade ser fraqueza. 
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Holotecologia: a cognoteca; a cosmoeticoteca; a autocriticoteca; a evolucioteca; a reci-

noteca; a intermissioteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocoerenciologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Grupocarmologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Criteriologia; a Automo-

tivaciologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autoconsciente; a conscin interessada; a conscin resoluta; a cons-

cin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin criteriosa; o ser 

autorganizado; a conscin enciclopedista; a conscin automotivada; a conscin neofílica; as compa-

nhias evolutivas; a pessoa desresponsabilizada; as minipeças humanas do Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapi-

ens autodeterminatus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens compromissus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens intermissivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: responsabilidade autevolutiva básica = o comprometimento com a con-

duta interassistencial diante da grupocarmalidade; responsabilidade autevolutiva mediana =  

o comprometimento com a consecução da programação existencial pessoal (proéxis); responsabi-

lidade autevolutiva avançada = o comprometimento com a maxiproéxis grupal, tendo a desperti-

cidade como foco primordial para interassistencialidade policármica. 

 

Culturologia: a cultura da autossuperação; a cultura da autorresponsabilidade; a cul-

tura da procrastinação; a cultura da autoconfiança; a cultura da interassistencialidade; a cultura 

da autopesquisa; a cultura da evolução consciencial; a cultura da paraperceptibilidade; a cultu-

ra da autorganização evolutiva. 
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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 responsabilidade autevolutiva, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antiperfeccionismo:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autocompetitividade:  Autossuperaciologia;  Neutro. 

04.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Heteropromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  da  autorresponsabilidade  deslocada:  Autopriorologia;  Nosográfico. 

 

A  RESPONSABILIDADE  AUTEVOLUTIVA  MANIFESTA-SE  

PELO  COMPROMETIMENTO  DO  INTERMISSIVISTA  COM   
A  PROÉXIS,  PERMITINDO,  ASSIM,  APLICAÇÃO  LÚCIDA  

NAS  AUTOPRIORIZAÇÕES  PARA  A  VIDA  INTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as responsabilidades autevoluti-

vas? Qual é o nível de conscientização quanto ao discernimento pessoal a respeito do processo 

evolutivo dentro do grupocarma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores 

Eucárdio de Rosso; Erotides Louly & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entre-
vistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos; 

18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; pá-

gina 345. 
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 615 e 648. 
3.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

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

Iguaçu, PR; 2009; páginas 117, 184 e 302. 

 

M. B. S. 
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R E S P O N S A B I L I D A D E    P L A N E T Á R I A  
( P A R A E C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A responsabilidade planetária é o posicionamento cosmoético da conscin, 

homem ou mulher, decorrente da autoconscientização multidimensional, em empenhar-se teatica-

mente em prol da saúde do Planeta, na condição de minipeça integrante e interatuante na dinâmi-

ca terrestre, retribuindo as benesses ecológicas garantidoras da oportunidade evolutiva da existên-

cia intrafísica, aceitando as consequências multiexistenciais dos atos praticados e reparando ativa-

mente eventuais danos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo responsável procede do idioma Francês, responsable, “que garante; 

que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder; afirmar; assegu-

rar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século XVIII. A palavra responsabilida-

de apareceu no Século XIX. A palavra planeta vem do idioma Latim Eclesiástico, plaenta, “pla-

neta”. Surgiu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Compromisso com o Planeta. 2.  Paradever com o Planeta. 3.  Crite-

riosidade no convívio com o Planeta. 4.  Respeito pelo Planeta. 5.  Cuidado planetário. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 50 cognatos derivados do vocábulo planeta: 

aplanética; aplanético; aplanetismo; exoplaneta; extraplanetária; extraplanetário; interplanetá-

ria; interplanetário; Interplanetariologia; intraplanetária; intraplanetário; multiplanetária; mul-

tiplanetário; paraplanetária; paraplanetário; planeta-dormitório; planeta-escola; planeta-hospi-

tal; planetar; planetária; planetário; planete; planetense; planetesimal; planetículo; planetiza-

ção; planetizada; planetizado; planetizar; planetizável; planetocêntrica; planetocêntrico; plane-

tografia; planetográfica; planetográfico; planetoide; planetolábio; planetóloga; Planetologia; 

planetológica; planetológico; planetologista; planetólogo; pluriplanetária; pluriplanetário; poli-

planetária; poliplanetário; protoplaneta; uniplanetária; uniplanetário. 

Neologia. As 3 expressões compostas minirresponsabilidade planetária, maxirresponsa-

bilidade planetária e megarresponsabilidade planetária são neologismos técnicos da Paraeco-

logia. 

Antonimologia: 1.  Irresponsabilidade planetária. 2.  Desajuizamento na relação com  

o Planeta. 3.  Alienação planetária. 4.  Imprudência planetária. 5.  Incúria terrestre. 6.  Descom-

promisso global. 7.  Desrespeito planetário. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o brotherliness; a environmental consciousness; 

a deep ecology; o veganism; o freeze and dry; a moda saudável de andar de bike; a gratefull 

mind; os holons componentes da holarquia terrestre. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Se queres colher em um ano, deves plan-

tar cereais. Se queres colher em uma década, deves plantar árvores, mas se queres colher a vida 

inteira, deves educar e capacitar o ser humano (Kawantsu, filósofo chinês, Século III a.e.c.). 

Proverbiologia: – Quem planta vento colhe tempestades. Tudo pode ser melhorado 

sempre. Cada um pode fazer a sua parte. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade planetária; o holopensene am-

bientalista; o holopensene ecologista; o holopensene da sustentabilidade; a poluição pensênica;  

a ortopensenidade da consciência paraecológica; o holopensene de amizade evolutiva pelo Plane-

ta; o holopensene da gratidão; a pensenidade cuidadora; o holopensene da ética da sustentabilida-

de; o holopensene reciclogênico; o holopensene da democracia pura. 
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Fatologia: a responsabilidade planetária; o movimento ambientalista; as Organizações 

Não Governamentais (ONGs) ambientalistas; os órgãos governamentais relacionados ao ambien-

te; as empresas cuja política inclui a responsabilidade socioambiental; a ISO 26000; o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global; o Programa Inter-

nacional da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA); as redes de educação ambiental; a agroeco-

logia; a permacultura; a bioconstrução; a Medicina responsável; as ecovilas; o design ecológico;  

o jornalismo ambiental; o programa televisivo Cidades e Soluções, do jornalista André Trigueiro 

(1966–); a saúde ambiental; teia alimentar; os serviços ecológicos; a sucessão ecológica; a especi-

ação; as relações ecológicas; a biodiversidade; os indicadores ambientais; a antissubumanidade;  

a ignorância da condição ecológica da própria vivência terrestre; a falácia do crescimento econô-

mico infinito; os impactos ambientais; a indiferença para com a saúde pessoal e coletiva constata-

da pela falta de higiene planetária; os resíduos sólidos; os agrotóxicos; a poluição; a insalubridade 

ambiental; o desmatamento; as queimadas; a mineração; os deslizamentos; os acidentes ambien-

tais; os passivos ambientais; o atropelo aos licenciamentos ambientais; o interesse de poucos ge-

rando consequências para muitos; a pobreza enquanto consequência da falta de responsabilidade 

planetária; os conflitos ambientais; a indústria bélica e guerras fratricidas enquanto principais 

agentes poluentes e degradadores do mundo atual; a gama de subprodutos gerados pela indústria 

bélica permanecendo, danosamente, no tempo e no espaço; as megalópoles na condição de vora-

zes consumidoras dos materiais disponíveis na biosfera; as extinções maciças e concentradas de 

espécies devido ao funcionamento da Sociedade urbano-industrial; os regimes políticos autoritá-

rios; a economia fundamentada no capitalismo; a Ciência mecanicista, pretensamente neutra,  

a serviço do capital; a pegada ecológica; o consumo consciente; a epigenética; a justiça ambien-

tal; a reciclagem; a incineração; a destinação correta dos resíduos; o desperdício zero; o sanea-

mento básico; os corredores ecológicos; a regeneração ambiental; a ecoeficiência; a produção 

mais limpa; o mapeamento do mundo; a aldeia global; a inteligência evolutiva (IE); a percepção 

ampliada; a solidariedade para com os compassageiros evolutivos; o sentimento de grato pertenci-

mento à casa terrestre; a conexão homeostática com o Planeta; a compreensão da condição evolu-

tiva multiexistencial e holocármica das consciências; o senso holocármico de organização no con-

texto planetário; a fraternidade indiscriminada para com toda a holarquia terrestre; a satisfação 

evolutiva; a governança global; o Fórum de Responsabilidade Planetária realizado em 2011 pelo 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

 

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

memória; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a conexão energética com os ambientes; as paraco-

munidades; os paraecossistemas; as fitoenergias; a zooenergia; a geoenergia; a hidroenergia; a ae-

roenergia; a ação da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o fluxo do 

Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conservação ambiental–reurbanização; a rede de siner-

gismos da biosfera promovedores do equilíbrio planetário; o sinergismo das equipes atuantes pe-

la responsabilidade planetária; o sinergismo interdisciplinar humanas-biológicas-exatas, neces-

sário à compreensão sobre o Planeta. 

Principiologia: o princípio cosmoético de evitar o rastro financeiro negativo através da 

liquidação total de dívidas; o princípio da precaução; o princípio cosmoético da autocorreção 

imediata após a constatação do erro; o princípio de levar o melhor até as últimas consequências; 

o princípio “se não presta, não presta mesmo”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia. 

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

(CGC); o Código Florestal; o Código das Águas; o código de responsabilidade contido na Carta 

da Terra. 
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Teoriologia: a teoria de sistemas; a teoria de Gaia; a teoria da Holocarmologia; a teo-

ria dos valores; a teoria da reurbex; a teoria da recéxis; a teoria do Estado Mundial Cosmoético. 

Tecnologia: a técnica de viver o evolutivo e ecologicamente correto; a técnica da desas-

sim; a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da Cosmoética Des-

trutiva; a técnica da exaustividade. 

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

cienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico de Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico 

Serenarium; o planeta Terra enquanto labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoéti-

ca; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia, o Colégio 

Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito dominó da falta de responsabilidade planetária da maior parte dos 

habitantes humanos da Terra; o efeito da prole com alterações genéticas e metabólicas em fun-

ção da poluição ambiental; o efeito da vida encurtada em quantidade e qualidade devido ao con-

sumo de agrotóxicos e contato com poluentes; o efeito da recuperação de cons; a gescon na con-

dição de efeito da consciência paraecológica; o efeito contributivo para a reurbanização do exer-

cício da responsabilidade planetária; os efeitos da prática da responsabilidade planetária na sa-

úde holossomática; os efeitos de se viver em sintonia com a Natureza. 

Neossinapsologia: a câmara de reflexão íntima enquanto condição necessária para gerar 

neossinapses de responsabilidade planetária; as neossinapses universalistas enquanto pré-requi-

sito para desenvolver a responsabilidade planetária; as neossinapses necessárias para perceber  

a condição de minipeça no Planeta; as neossinapses oriundas do entendimento da situação orga-

nísmica e ecológica da vida intrafísica; as neossinapses da compreensão do protocolo da boa 

convivência intrafísica. 

Ciclologia: os ciclos da Natureza; os ciclos biogeoquímicos; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP); o ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial; o ciclo interexistencial 

sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica. 

Binomiologia: o binômio acriticismo ecológico–impactos ambientais inevitáveis; o bi-

nômio negligência ecológica–estigma ambiental; o binômio empatia-assertividade; o binômio ig-

norância evolutiva–interprisão grupocármica; o binômio gratidão planetária–autorresponsabi-

lidade. 

Interaciologia: a interação apedeutismo ecológico–ecologia complexa; a interação cos-

movisão-megafoco; a interação minipeça na dinâmica terrestre–bem-estar evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo geocentrismo-helio-

centrismo-conscienciocentrismo; o crescendo bairro comum–Ecovila–Cognópolis; o crescendo 

CPC–CGC. 

Trinomiologia: o trinômio maternagem de filhos–maternagem de gescons–maternagem 

planetária; o trinômio ontem-hoje-amanhã; o trinômio acoplamento–assimilação–interfusão 

energética com a natureza; o trinômio paisagismo–gratidão ecológica–reurbanização; o trinômio 

crise de crescimento coletiva–harmonia na convivência–altruísmo evolutivo; o trinômio plane-

jamento existencial–planejamento familiar–planejamento urbano; o trinômio automimese-recin-

verpon; o trinômio Direito Natural–Direito Ambiental–Paradireito. 

Polinomiologia: o polinômio biofilia-ecofilia-conscienciofilia-evoluciofilia; o polinômio 

do fluxo materializador poluição mental–poluição emocional–poluição energética–poluição am-

biental. 

Antagonismologia: o antagonismo rolo compressor das inutilidades / perspicácia con-

textual; o antagonismo capitalismo selvagem / saúde planetária; o antagonismo mecanicismo  

/ saúde global. 

Paradoxologia: o paradoxo aparente de a obediência à Natureza poder gerar liberdade 

multiexistencial; o paradoxo do malestar passageiro da mudança de hábitos para melhor gerar  

o bem-estar do dever cumprido; o paradoxo de cada microcosmo ser, simultaneamente, macro-

cosmo e vice-versa. 
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Politicologia: as políticas de preservação e de conservação; a política ambiental; o eco-

feminismo; a política de educação ambiental; a política de agroecologia; a política de responsabi-

lidade social; a política climática; a política evolutiva; a lucidocracia. 

Legislogia: a Lei N. 9795/99; as leis da Natureza; as leis ambientais; a lei de resíduos 

sólidos; a lei de ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno. 

Filiologia: a hedonofilia; a autocriticofilia; a biofilia; a ecofilia; a conscienciofilia; a re-

ciclofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a botanofobia; a zoofobia; a naturofobia. 

Sindromologia: a síndrome do apetite excessivo; a síndrome do hiperconsumismo;  

a síndrome de eletro-hipersensibilidade; a síndrome de burnout; a síndrome de Gabriela; a sín-

drome da subestimação; a síndrome do edifício doente; a síndrome do salvacionismo; a síndrome 

da indiferença evolutiva. 

Maniologia: a mania de acumular coisas; a mania de desperdiçar; a mania de querer apa-

recer a partir do consumismo. 

Mitologia: o mito da abundância inesgotável da mãe-natureza; o mito da capacidade 

ilimitada de autorregeneração dos ecossistemas; o mito de o ser humano ser capaz de dominar  

a Natureza; o mito antropocêntrico de a capacidade tecnológica dar conta de recuperar a degra-

dação ambiental; o mito da Natureza intocada; o mito de a prática da sustentabilidade ser sinô-

nimo de recessão econômica ou de algo excessivamente custoso; o mito de a atuação do governo 

ser dispensável. 

Holotecologia: a agroteca; a ecoteca; a educacioteca; a historioteca; a epidemioteca;  

a ciencioteca; a conflitoteca; a convivioteca; a reurbanoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraecologia; a Reurbanologia; a Conviviologia; a Evoluciolo-

gia; a Geografia; a Parassociologia; a Ética; a História Ambiental; a Epidemiologia; a Gestão 

Ambiental; a Psicologia Ambiental; a Economia Ecológica; a Paragenética; a Holossomática. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin ambientalista. 

 

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 evoluciólogo; o geocen-

trista matemático, astrônomo, geógrafo, poeta e astrólogo grego Cláudio Ptolomeu (90–168);  

o astrônomo heliocentrista polonês Nicolau Copérnico (1473–1543); os navegantes italianos Cris-

tóvão Colombo (1451–1506) e Américo Vespúcio (1454–1512); o cartógrafo alemão Waldsen-

müller (1470–1520); o ministro francês mercantilista Colbert (1619–1683), primeiro a implantar 

políticas ambientais de nível nacional na França; o economista inglês Adam Smith (1723–1790); 

o propositor das primeiras políticas ambientais brasileiras, José Bonifácio (1763–1838), ainda no 

Brasil Colônia; o médico, professor, geógrafo, escritor e ativista brasileiro Josué de Castro (1908–

1973); o naturalista brasileiro e pioneiro da política ambiental no Brasil Paulo Nogueira-Neto 

(1922–); o agrônomo e ambientalista brasileiro José Lutzenberger (1926–2002), fundador da 

primeira associação ecológica da América Latina; o cientista inglês James Lovelock (1919–), co-

autor da Teoria de Gaia; o cientista estadunidense propositor do Biocentrismo Robert Lanza 

(1956–); o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado (1944–). 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

a matemática, física, tradutora e escritora francesa Emilie du Châtelet (1706–1749), a bióloga  

e ambientalista estadunidense Rachel Carson (1907–1964); a articuladora do Cinturão Verde e bi-

óloga queniana Wangari Maathai (1940–2011); a física e agroecologista indiana Vandana Shiva 

(1952–); a pesquisadora Jane Goodall (1934–); a co-propositora da Teoria de Gaia Lynn Margu-

lis (1938–2011); a bióloga greco-americana Elisabet Sahtouris (1943–); a missionária e ambienta-

lista estadunidense Dorothy Stang (1931–2005); a ex-seringueira, professora e política brasileira 

Marina Silva (1958–); as educadoras ambientais brasileiras pioneiras Moema Viezzer (1938–), 

Hedy Vasconcellos (1933–), Rachel Trajber (1954–), Haydée Torres de Oliveira (1958–), Martha 

Tristão (1956–), Marília Tozzoni-Reis(1954–), Michelle Sato (1959–), Isabel Carvalho (1961–); 

a Serenona Rosa dos Ventos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ecologicus; o Homo sapiens planetarius; o Homo sapi-

ens fraternus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens grega-

rius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens interactivus;  

o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens ethicus, o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirresponsabilidade planetária = a vivência pessoal de consumidor 

consciente, cuidadoso quanto às cadeias produtivas alimentadas e conhecedor da autopegada eco-

lógica; maxirresponsabilidade planetária = a vivência de projeto ambiental coletivo a exemplo do 

Cinturão Verde proposto por Wangari Maathai, no Quênia; megarresponsabilidade planetária  

= a teática da reurbanização extrafísica em curso. 

 

Culturologia: a cultura da jardinagem na Inglaterra; a cultura verde na Alemanha;  

a cultura da ecoeficiência do Japão; a cultura de paz; a cultura da reconciliação; a cultura da 

sustentabilidade; a cultura da megafraternidade; a cultura da gratidão multiexistencial; a cultura 

da Cosmoética; a cultura da responsabilidade planetária. 

 

Retrocogniciologia. Ao longo da História, povos, culturas, costumes e filosofias contri-

buíram para constituir o holopensene da responsabilidade planetária, ao estudarem a Natureza  

e ao desenvolverem técnicas de cuidado e de conexão com ela, por exemplo: taoísmo; essênios; 

celtas; tibetanos; egípcios; cultos xamânicos diversos; pítias; Filosofia Grega; cosmografia; jesuí-

tas nas Américas documentando a biodiversidade; alquimia fitoterapêutica; arcadismo; romantis-

mo; viagens filosóficas; exercício multiexistencial com a fitoenergia. 

 

Impactologia. Eis, a seguir, em ordem alfabética, 24 problemas ecológicos mais fre-

quentes e disseminados atualmente, ocasionados de modo multicausal e geradores de impactos 

nosográficos múltiplos no Planeta: 

01.  Acidentes ambientais. 

02.  Acidentes nucleares. 

03.  Alterações climáticas. 

04.  Assoreamento. 

05.  Buraco na camada de ozônio. 

06.  Contaminação dos ciclos biogeoquímicos. 
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07.  Desequilíbrio das relações ecológicas. 

08.  Desmatamento. 

09.  Erosão. 

10.  Erosão genética. 

11.  Esgotamento dos estoques pesqueiros. 

12.  Esgotamento do solo. 

13.  Eutrofização. 

14.  Extinção acelerada de espécies. 

15.  Falta de acesso à água. 

16.  Imobilidade urbana. 

17.  Insegurança alimentar. 

18.  Invasão de espécies exóticas. 

19.  Perda de biodiversidade. 

20.  Poluição da água doce e salgada, do solo, do ar, sonora e eletromagnética. 

21.  Queimadas. 

22.  Superbactérias. 

23.  Superexploração dos “recursos” naturais. 

24.  Tráfico de animais silvestres. 

25.  Tráfico de plantas. 

 

Tabelologia. Na gênese dos problemas ambientais, há diversos fatores intraconscienci-

ais, a exemplo dos 25 relacionados, em ordem alfabética, ao modo de cotejo entre trafares das 

conscin sem responsabilidade planetária em contraponto com os trafores da consciência autorres-

ponsável pelas condições do orbe: 

 

Tabela  –  Cotejo  Trafares  x  Trafores 

 

N
os

 Trafares Trafores 

01. Alienação Interdisciplinaridade cosmovisiológica 

02. Arrogância Autoconhecimento 

03. Brutalidade Intercompreensão 

04. Carência Convivialidade 

05. Conservadorismo Senso crítico 

06. Displicência Cuidado 

07. Egoísmo Biofilia 

08. Ganância Discernimento 

09. Ignorância Estudiosidade 

10. Indiferença Curiosidade 

11. Ingenuidade Autonomia 

12. Ingratidão Gratidão 

13. Má intenção Inteligência evolutiva  

14. Manipulação Honestidade 

15. Neofobia Abertismo 

16. Oportunismo Respeito 
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N
os

 Trafares Trafores 

17. Orgulho Despojamento 

18. Perdularismo Comedimento, parcimônia 

19. Precipitação Precaução 

20. Preconceito Neofilia 

21. Preguiça Responsabilidade 

22. Pusilanimidade Assertividade 

23. Superficialidade Detalhismo 

24. Violência Conscienciofilia, paciência 

25. Voracidade Prudência  

 

Gratidão. É inteligente a postura de gratidão evolutiva aos seguintes fatores: a oportuni-

dade da existência intrafísica; a limpeza energética oferecida diariamente pela vegetação; os bi-

lhões de toneladas de gases tóxicos retirados da atmosfera pela atuação dos ciclos biogeoquími-

cos, dos oceanos e da vegetação; a complexidade dos seres vivos; a impressionante produção de 

matéria realizada por meio da fotossíntese; o bombeamento de bilhões de litros de água por dia 

para a atmosfera, realizado pelas árvores e promotor de chuvas; a regulagem climática ocasionada 

pela flora e pelas algas; os rios atmosféricos; a vasta e quase desconhecida biodiversidade, guar-

dadora de medicamentos e alimentos ainda não identificados; a imprescindível luz solar, respon-

sável por toda a vida na Terra; os serviços ecológicos usufruídos gratuitamente e graças aos quais 

a comunidade biótica sobrevive; a Fisiologia Humana. 

 

Mínimos. Eis, em ordem crescente de complexidade, 5 fatores compondo o mínimo ne-

cessário para estabelecer condições generalizadas de responsabilidade planetária: 

1.  Autoconsciência somática. 

2.  Consciência ecológica. 

3.  Consciência política. 

4.  Cognição multidimensional. 

 

Indicadores. Embora a prática da responsabilidade planetária ainda esteja nos primór-

dios, já é possível listar, por exemplo, em ordem crescente de abrangência, 4 macroindicadores, 

intra e extraconscienciais, de posturas e condições, muitas ainda a serem implementadas, indican-

do a importância da responsabilidade com o orbe: 

1.  Políticos: a redução da mortalidade infantil; as políticas de potencialização da juven-

tude, estimulando e recompensando a genialidade e responsabilidade; o empoderamento real das 

mulheres no mundo; a generalização dos cuidados adequados e suficientes à infância, à terceira  

e à quarta idades; a eliminação de preconceitos étnicos, religiosos e sociais; a eliminação da cor-

rupção; o fim das guerras, guerrilhas e genocídios; a participação cidadã; a cogestão social;  

a equidade social; a Democracia Pura; a implantação completa dos Objetivos do Milênio; a Edu-

cação Ambiental estendida a todos e todas. 

2.  Sociais: o atendimento à pirâmide de necessidades básicas (Maslow); o saneamento 

básico; educação; a moradia digna; a alimentação sadia; o trabalho digno, saudável e significati-

vo; as políticas empresariais de responsabilidade socioambiental; a qualidade de vida no campo;  

a mobilidade urbana; as smart cities; as ecovilas; as reservas indígenas e quilombolas devidamen-

te demarcadas; a ampliação da cultura do voluntariado. 

3.  Ecológicos: o aumento do número de unidades de conservação adequadamente im-

plantadas; o IQM Verde; a política do resíduo zero em funcionamento; as habitações saudáveis  

e sustentáveis; a segurança alimentar; a eliminação da poluição; o fim do desmatamento; a recu-
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peração do solo e descontinuidade do uso de práticas erosivas; a eliminação progressiva da caça  

e da pesca; o crescimento do vegetarianismo e do veganismo; a gestão adequada da água e da 

energia elétrica; a produção e implantação de neotecnologias ecologicamente corretas; integridade 

dos serviços ecológicos; o equilíbrio climático. 

4.  Conscienciais: as escolhas individuais imediatas e rotineiras, realizadas de modo as-

sertivo, contextualizado e cuidadoso (consumo consciente, civilidade básica, gestão e redução do 

próprio lixo, plantio de árvores); o autodesempenho energético lúcido e profilático em todos os 

ambientes; a dedicação à autossuperação evolutiva por meio de recins; a opção pela tares; o cres-

cimento do número de tenepessistas, epicons, despertos, teleguiados autoconscientes, evoluciólo-

gos e Serenões; o rastro pensênico limpo; a ampliação das recomposições no Planeta; o espraia-

mento da alfabetização parapsíquica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a responsabilidade planetária, indicados para a expansão 

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

01. Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02. Benesse  planetária:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03. Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04. Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05. Economia  dominadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06. Educação  ambiental:  Reeducaciologia;  Neutro. 

07. Naturofilia:  Filiologia;  Homeostático. 

08. Preponderância  da  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09. Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10. Saúde  ambiental:  Paraecologia;  Homeostático. 

11. Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

12. Síntese  da  vida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13. Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14. Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15. Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  RASTRO  PENSÊNICO  PESSOAL  DEIXADO  PELAS  RELA-
ÇÕES  CONSIGO  E  COM  OS  DEMAIS,  PESSOAS  E  PRINCÍ-
PIOS  CONSCIENCIAIS,  NAS  VÁRIAS  DIMENSÕES,  SINALI-
ZA  O  NÍVEL  DA  AUTORRESPONSABILIDADE  PLANETÁRIA. 

 

Questionologia. Como demonstra você, leitor ou leitora, a própria responsabilidade pla-

netária? Utiliza indicadores para aprimorar o nível de autocompromisso evolutivo com o planeta 

Terra? 

 
Bibliografia  Específica: 
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L. M. R. 
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R E S P O N S I V I D A D E    M A T E R N A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A responsividade materna é o conjunto de ações, posturas e cuidados da 

conscin-mãe visando atender às necessidades prioritárias das conscins filhas(os), essenciais para  

o desenvolvimento da autonomia, autafirmação e segurança nas interrelações a serem vivenciadas 

na intrafisicalidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo responsivo deriva do idioma Latim, responsivus, “que serve para 

responder”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo materna procede do mesmo idioma Latim, ma-

ternus, “de mãe; materna”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Dedicação materna. 2.  Devotamento materno. 3.  Aconchego mater-

no. 4.  Prontidão materna. 5.  Resposta materna. 

Neologia. As duas expressões compostas responsividade materna primária e responsivi-

dade materna avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Displicência materna. 2.  Ignorância materna. 3.  Insensibilidade ma-

terna. 4.  Negligência materna. 5.  Descaso materno. 6.  Desinteresse materno. 7.  Antienvolvi-

mento materno. 

Estrangeirismologia: a baby sitter; a super nanny; o rapport entre mãe e filho; o strong 

profile materno; o imprinting materno; o holding materno; o know-how materno na harmonia do-

méstica. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às primeiras necessidades da vida humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da convi-

vialidade; os maternopensenes; a maternopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os gi-

nopensenes; a ginopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a parapercepção do ho-

lopensene do recém-nato; a autopensenidade materna equilibrando o ambiente doméstico. 

 

Fatologia: a responsividade materna; os primeiros cuidados maternos; os primeiros vín-

culos afetivos; a qualidade dos cuidados maternos; a opção pela amamentação; a mãe enquanto 

referencial de proteção, conforto e segurança; os comportamentos resultantes dos padrões de ape-

go ao longo da vida; o despreendimento lúcido; os vínculos interconscienciais; a autoconfiança 

compulsória; a autorresponsabilidade interassistencial; o revivalismo materno; a segurança mater-

na; o calor materno; a capacidade de mostrar-se sensível aos sinais e gestos do recém-nascido;  

a inserção da figura paterna na divisão das tarefas domésticas; o altruísmo materno; o autorreve-

zamento lúcido; o sorriso; a fala; a vocalização; o colo; o aconchego dos pais; o calor humano;  

a falta do amor e afeto na primeira infância e consequências na vida adulta; a influência da indús-

tria da maternidade; a angústia da separação mãe e filho; a terceirização da educação; o amor su-

focante; a ligação ansiosa; os padrões típicos de parentalidade patogênica; o apego doentio; a re-

lação de superdependência; a autoprivação lúcida; as dispersões tecnológicas impedindo a recupe-

ração de cons; o incentivo à interdependência; o respeito às próprias escolhas; o conforto do lar;  

a diversificação da educação; o respeito às habilidades inatas; o discernimento na imposição de li-

mites; o aprendizado da autenticidade; o equilíbrio entre os direitos e deveres dos pais; a promo-

ção de condições no entorno familiar permitindo o desenvolvimento do equilíbrio e da inteligên-

cia emocional; a compensação de falta de afeto na infância; o ônus do não; o desenvolvimento 

emocional e cognitivo da conscin; os fatores econômicos, sociais e culturais enquanto forças atu-

antes na família; o desenvolvimento da personalidade do filho(a) a partir dos primeiros vínculos 
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afetivos; o despontar das tendências inatas da conscin ressomante; os resultados dos limites apli-

cados de maneira coerente no estilo da educação francesa; as precauções lógicas; o tempo pessoal 

colocado à disposição no interrelacionamento mãe-filho(a); a melhor maneira de influir positiva-

mente na mudança do temperamento do(a) filho(a); o autexemplarismo materno influindo no pro-

cesso evolutivo da conscin filho(a). 

 

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

lidade pessoal; o parainstinto materno; o paravínculo intermissivo; a exteriorização de energias 

para fins profiláticos; o exercício da paraperceptibilidade interassistencial; a clarividência viajora 

entre mãe e filho; a telepatia instintiva; a paraescolha da companhia materna intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amor materno–amizade raríssima; o sinergismo psicos-

somático mãe-filho; o sinergismo do exemplarismo cosmoético. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP) fundamentando a qualidade das 

posturas maternas na interrelação mãe-filho(a). 

Teoriologia: a teoria do apego seguro. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas da Higiene Consciencial;  

a técnica da educação evolutiva; a técnica da repetição paciente; a técnica da tares; a técnica da 

maternidade cosmoética; a técnica da maternidade racional. 

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

cienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); 

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da tenepes; 

o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoe-

ticologia. 

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

nicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da 

Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito da lucidez na condição da responsividade materna; os efeitos ho-

lossomáticos da gestação; os efeitos da disponbilidade afetiva materna na formação de vínculos 

seguros. 

Neossinapsologia: o estímulo no desenvolvimento de neossinapses desde os primeiros 

estágios na vida intrafísica. 

Ciclologia: o ciclo biológico da gestação humana; o ciclo ato infantil–responsividade 

materna; o ciclo erro-aprendizado-acerto; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo inter-

assistencial maternante-maternado; o ciclo ex-assistente–neoassistido; o ciclo evolutivo das rela-

ções grupocármicas. 

Enumerologia: o suporte afetivo; o suporte cognitivo; o suporte cultural; o suporte so-

cial; o suporte educacional; o suporte financeiro; o suporte moral. 

Binomiologia: o binômio mãe-filho; o binômio maternidade-interconfiança; o binômio 

admiração-discordância; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio vontade firme– 

–maturidade consciencial; o binômio afetividade-responsividade; o binômio segurança-

confiança. 

Interaciologia: a interação holobiografia da conscin-mãe com a holobiografia da cons-

cin-filho(a); a interação responsividade-segurança; a interação paragenética-genética; a intera-

ção neonato-irmão. 

Crescendologia: o crescendo consciencial evolutivo microfraternidade-macrofraterni-

dade; o crescendo evolutivo infância consciencial–maturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio dedicação- 

-cuidado-desapego; o trinômio empatia-afeição-discernimento; o trinômio ver-ouvir-observar;  
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o trinômio filho-família-grupocarma enquanto qualificador do heteroconvívio; o trinômio depen-

dência-independência-interdependência; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo antimaternidade sadia / maternidade patológica;  

o antagonismo cuidado / abandono; o antagonismo apego seguro / apego ansioso; o antagonis-

mo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo autonomia consciencial / robotização; o an-

tagonismo agradar / desagradar. 

Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a meritocra-

cia; a conviviocracia; a recexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a familiofilia; a duplofilia; a maternofilia; a assistenciofilia;  

a comunicofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a disciplinofobia. 

Sindromologia: a responsividade materna aplicada na superação da tríade síndrome do 

infantilismo–síndrome do ninho vazio–síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a correção das manias da criança. 

Mitologia: o mito da afetividade sem autoesforços; o mito dos pais perfeitos, filhos 

brilhantes; o mito da mãe perfeita. 

Holotecologia: a ginoteca; a psicossomatoteca; a neonatoteca; a infantoteca; a brin-

quedoteca; a assistencioteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Maternologia; a Psicossomatologia; a In-

trafisicologia; a Neonatologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Grupocarmologia; a Vivencio-

logia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intermissiva; a conscin tenepessista; a isca hu-

mana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto. 

 

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

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

tivo; o acompletista; 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; o atrator ressomático. 

 

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 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; a atratora ressomá-

tica; a boa mãe; a primeira amparadora intrafísica; a mãe do ser desperto; a mãe do evoluciólogo; 

a mãe do Serenão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens antimaternus; o Homo sa-

piens possessivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens 
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immaturus; o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; 

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: responsividade materna primária = as ações instintuais maternas no cui-

dado dispensado aos rebentos; responsividade materna avançada = as ações lúcidas quanto às re-

lações interassistenciais na função materna. 

 

Culturologia: a cultura da maternidade; a puericultura. 

 

Segurança. Sob a ótica da Maternologia, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de pos-

turas capazes de serem manifestadas pelos filhos, nas interrelações diuturnas, em consequência 

dos cuidados e orientações da mãe responsiva: 

01.  Abertismo. Não demonstram ansiedade frente a estranhos. 

02.  Autenticidade. Expressam opiniões e desejos. 

03.  Autonomia. Utilizam o autodiscernimento nas próprias escolhas. 

04.  Confiança. Confiam na mãe (figura de apego), contando com a mesma quando ne-

cessário. 

05.  Convivialidade. Convivem de maneira sadia com os compassageiros evolutivos. 

06.  Equilíbrio. Têm menor probabilidade de exprimir raiva, quando contrariados. 

07.  Liberdade. Manifestam o livre pensar sem limites ou cerceamentos. 

08.  Neossinapses. Exploram os ambientes e as possibilidades de aprendizagem. 

09.  Referência. Usam a figura materna como base segura. 

10.  Respeito. Em geral, atendem aos pedidos e sugestões da mãe. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 responsividade materna, indicados para a expansão das 

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

01. Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02. Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03. Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04. Amizade  intermissivista:  Conviviologia;  Homeostático. 

05. Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06. Banco  de  leite  humano:  Neonatologia;  Homeostático. 

07. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08. Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

09. Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10. Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11. Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

12. Maternagem  racional:  Maternologia;  Neutro. 

13. Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14. Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

15. Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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A  RESPONSIVIDADE  MATERNA  É  RESULTANTE  DE  POS-
TURAS  DISCERNIDAS  CAPAZES  DE  INFLUIR  NA  INTERA-

ÇÃO  MÃE-FILHO-SOCIN,  DE  MANEIRA  A  CONTRIBUIR   
NA  QUALIFICAÇÃO  INTRACONSCIENCIAL  DE  TODOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica em si ou nos familiares próximos, 

comportamentos sadios resultantes de vínculos afetivos dos primeiros cuidados maternos? Quais 

proveitos evolutivos atribui à responsividade materna recebida? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bowlby, John; Uma Base Segura: Aplicações Clínicas da Teoria do Apego (A Secure Base); apres. Eliza-

beth Brasil Paulon; trad.; Sonia Monteiro de Barros; 170 p.; 8 caps.; 1 microbiografia; 243 refs.; 1 apênd.; alf.; ono.; 21  

x 14 cm; enc.; 1ª imp.; Artes Médicas; Porto Alegre, RS; 1989; páginas 117 a 132. 

2.  Tiba, Içami; Disciplina: Limite na Medida Certa; revisores Elvira Gago; & Célia Regina Rodrigues de Li-

ma; 240 p.; 3 caps.; 18 refs.; 23 x 16 cm; br.; Gente; São Paulo, SP; 1996; páginas 21 a 83. 

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

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

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

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 76 a 86. 

 

C. G. 
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R E S S I G N I F I C A Ç Ã O    C O G N I T I V A  
( N E O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ressignificação cognitiva é o ato ou efeito de a consciência, intra ou ex-

trafísica, reconhecer novas facetas, ângulos ou perspectivas da visão, anteriormente consolidada, 

sobre os fatos, parafatos, realidade e pararrealidade, permitindo-se redefini-los, atualizá-los ou re-

conceituá-los a partir da automundividência ampliada correspondente ao atual momento evolu-

tivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; reforço; intensificação”. O vocábulo significação deriva também do idioma Latim, signum, 

“sinal; símbolo; marca”. Surgiu no Século XVII. A palavra cognitivo vem igualmente do idioma 

Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; 

tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Reperspectivação cognitiva. 2.  Atualização conceitual. 3.  Neossig-

nificação cognitiva. 

Neologia. As duas expressões compostas ressignificação cognitiva conscienciológica  

e ressignificação cognitiva eletronótica são neologismos técnicos da Neopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Autestagnação cognitiva. 2.  Conservantismo. 3.  Crendice multisse-

cular. 4.  Apriorismose. 5.  Monoideísmo. 

Estrangeirismologia: a impostura do magister dixit; a open mind; o upgrade experi-

mental; o strong profile intelectual; o Verponarium; o Heuristicarium; o Neopensenarium;  

o Cognitarium; o Mentalsomarium; o Tertuliarium; o new concept. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à verdade relativa de ponta (verpon). 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ressignifi-

car: novo significar. Assédio estimula repetição. Amparo inspira renovação. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, duas ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Síntese. Qualquer síntese, se considerada definitiva, é dogma”. 

2.  “Sutilezas. As sutilezas das verpons gravitam sempre entre os retropensenes e os 

neopensenes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade e da serendipitia; as pressões ho-

lopensênicas moldando a forma monoideica de ser da consciência vitimizada; os paleopensenes;  

a paleopensenidade; os cifopensenes; a cifopensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; 

os egopensenes; a egopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os laxopensenes;  

a laxopensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os ictopensenes; a ictopensenidade; os 

contrapensenes; a contrapensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpenseni-

dade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autorretilinearidade pensênica. 

 

Fatologia: a ressignificação cognitiva; a revisão dos conceitos pessoais; a reestruturação 

paradigmática; a dinâmica cognitiva; a atualização evolutiva; o antepassado de si mesmo; a fossi-

lização consciencial; o regressismo evolutivo; a autoincoerência; os usos e costumes; a teimosia 

imberbe; o grau de sugestionabilidade da personalidade humana; a opinião pública; as manipula-

ções cognitivas; as autoconvicções; as crenças; as pseudoverdades absolutas e inquestionáveis;  

as crises evolutivas de crescimento; os conflitos pessoais; os conflitos interconscienciais; a ampli-

ação da erudição pessoal; o continuísmo consciencial; a persistência autopesquisológica sadia;  
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a mudança do megafoco evolutivo; a coragem intelectual; a ciência enquanto linha de desenvolvi-

mento cognitivo humano; a Conscienciologia representando as neoverpons dos Cursos Intermissi-

vos (CIs) na intrafisicalidade; a Conscienciologia enquanto ciência neologisticológica, neopense-

nológica e neoverponológica; a teática conscienciológica; os omniquestionamentos multipesqui-

sísticos; a atitude inteligente de a conscin não brigar com os fatos; a influência dos condiciona-

mentos nas aprendizagens e habilidades humanas; a familiaridade cotidiana gerando a indiferença 

generalizada; a novidade perceptiva ocasionando o interesse e a atenção pessoais; a elaboração 

autoconsciencioterápica de mágoas, melindres, ressentimentos e outros queloides emocionais fi-

xadores nosográficos das manifestações conscienciais; a autolibertação emocional; a primeira fa-

se da Cosmoética Destrutiva invalidando ideias e conceitos retrógrados no atual momento evolu-

tivo; a segunda fase da Cosmoética Destrutiva indicando neocognições evolutivas a serem experi-

mentadas; a intolerância observada em o diferente do senso comum; a tese experimentológica de 

nem tudo ter somente único lado, única explicação, única perspectiva, única verdade; o fato de  

o conhecimento ser dinâmico e sempre produzido no entremeio do nível da consciência cognos-

cente e a realidade percebida; a consciência dona de si mesma; a autoliderança plena; a autoconfi-

ança no próprio taco; o autoposicionamento explícito; a antivitimização lúcida e cosmovisiológi-

ca; o autossacrifício cosmoético; a autossegurança quanto à autocognição; as câmaras de refle-

xões profícuas à evolução da consciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ressignificações 

paraperceptivas; a ressignificação cognitiva possibilitando a consciex baratrosferense ser resgata-

da para dimensão evolutivamente melhor; o primeiro CI desencadeando recins cirúrgicas nos pa-

ralunos jejunos; a evolução da consciência eterna enquanto resultado contínuo de ressignificações 

cognitivas a partir das vivências pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autobsolescência–desatualização evolutiva; o sinergis-

mo questionamento-reflexão; o sinergismo memória-cognição; o sinergismo peremptoriedade- 

-persuasão; o sinergismo desmistificação-desmitificação; o sinergismo detalhismo-exaustivida-

de-circularidade; o sinergismo verpon–ressignificação cognitiva. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio das convicções neuroniais;  

o princípio da mutabilidade; o princípio da atualidade; o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio do Universalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as ressignificações 

cognitivas pessoais. 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria das últimas consequências cosmoéticas;  

a teoria da erudição infinita. 

Tecnologia: a técnica do circuito corono-frontochacral; a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica do autenfrentamento; a técnica da madrugada. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

visiologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito das autopesquisas conscienciológicas constantes; o efeito do auto-

paradigma reatualizado; o efeito da superação de ressentimentos, mágoas e ofensas; os efeitos 

catárticos das autorreciclagens. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela aquisição de neocognições; as neos-

sinapses das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses do neoparadigma consciencial;  

as paraneossinapses das causas e efeitos experienciados no Cosmos. 
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Ciclologia: o ciclo pesquisas-achados-neopesquisas-neoachados; o ciclo análise-sínte-

se–neoanálise-neossíntese; o ciclo atualização-reatualização; o ciclo crença-vivência-neopense-

nidade-neocognição. 

Enumerologia: a ressignificação vivenciológica; a ressignificação cronológica; a res-

significação definológica; a ressignificação principiológica; a ressignificação conscienciológica; 

a ressignificação proxemicológica; a ressignificação culturológica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdomento-hete-

roperdoamento; o binômio apego-desapego; o binômio atenuante-agravante; o binômio Ciência- 

-cognição; o binômio refutação-ressignificação; o binômio abertismo-explicitação; o binômio ra-

ciocínio-imaginação. 

Interaciologia: a interação neoparadigma-neorrealidade-neocognição; a interação neo-

pensene-neologismo; a interação mundividência pessoal–cosmovisão evolutiva; a interação abs-

tencionismo consciencial–omissão deficitária; a interação inabilidade-irritabilidade; a interação 

sabedoria-imperturbabilidade. 

Crescendologia: o crescendo autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o crescendo mono-

visão-cosmovisão; o crescendo emoção-autodiscernimento. 

Trinomiologia: o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinô-

mio crença-ilusão-mistificação; o trinômio anticredulidade-antidogmatismo-antidoutrinação;  

o trinômio hipótese-ponderação-cientificidade; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação. 

Polinomiologia: o polinômio voluntário-professor-pesquisador-assistente; o polinômio 

hábitos-rotinas-realizações-compléxis-maximoréxis; o polinômio leitura-pesquisa-escrita-debate-

revisão-publicação; o polinômio reflexão-neoperspectivação-neoconceituação-ressignificação. 

Antagonismologia: o antagonismo reafirmação / contestação; o antagonismo ressigni-

ficação / racionalização; o antagonismo ressignificação / autodefesa do egão; o antagonismo re-

ssignificação / fugas imaginativas; o antagonismo ressignificação / intelectualidade hemiplégica. 

Paradoxologia: o paradoxo de o conceito novo surgir da ideia velha; o paradoxo de 

o neologismo ser criado a partir da inadequação do arcaísmo. 

Politicologia: a tecnocracia; a heuristicocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;  

a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico. 

Filiologia: a superação da passadofilia; a reciclofilia; a criticofilia; a logicofilia; a racio-

cinofilia; a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a errofobia; a voliciofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a recino-

fobia; a intelectofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da distorção da realidade;  

a síndrome do avestruzismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome do ostracismo; a síndro-

me da dominação; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de Swedenborg; a síndrome do 

Nobel. 

Maniologia: a antiquomania; a nostomania; a monomania; a apriorismomania; a mania 

da manipulação cognitiva; a gurumania; a religiomania. 

Mitologia: o mito da evolução instantânea; o mito do conhecimento irretocável; o mito 

das verdades absolutas; o mito do saber tudo. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a pensenoteca;  

a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Neopensenologia; a Apriorismologia; a Experimentologia; a Au-

todescrenciologia; a Mentalsomatologia; a Paracogniciologia; a Autoconscienciometrologia;  

a Autoconsciencioterapia; a Holomaturologia; a Cosmoconscienciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade neofílica; a personalidade libertária; a conscin lúcida;  

a conscin pesquisadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista. 
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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 autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sa-

piens autodeterminatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapi-

ens heuristicus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ressignificação cognitiva conscienciológica = aquela alcançada a partir 

da cosmovisão e da vivência teática do paradigma consciencial; ressignificação cognitiva eletro-

nótica = aquela alcançada no contexto reducionista do paradigma fisicalista, materialista, mecani-

cista. 

 

Culturologia: a cultura da autocognição; a cultura do estudo e da pesquisa; a cultura 

da experimentação; a cultura do abertismo consciencial; a cultura da holocriticidade; a cultura 

da antiacomodação. 

 

Tudologia. A ressignificação cognitiva pode ser aplicada praticamente em todas as áreas 

de manifestação consciencial. 

Recinogenia. A requisição básica para a consciência ter êxito no processo é acatar criti-

camente a mensagem recinogênica do conteúdo dos fatos percebidos, indicadora da mudança 

inarredável da forma de conceber as realidades entrevistas, a partir da dialética pesquisística. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a ressignificação cognitiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

02.  Atualização  autoparadigmática:  Paradigmologia;  Neutro. 

03.  Atualização  evolutiva:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  dinâmico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autolibertação  emocional:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Entendimento  distorcido:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 
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08.  Evitação  da  autobsolescência:  Antidesperdiciologia;  Homeostático. 

09.  Interação  consciência-fato:  Autexperimentologia;  Neutro. 

10.  Interpretatice:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Lei  de  causa  e  efeito:  Holocarmologia;  Neutro. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Rendição  à  verpon:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  dominação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

 

A  RESSIGNIFICAÇÃO  COGNITIVA  É  ESSÊNCIA  DA  NEO-
COGNIÇÃO,  AMPLIA  A  COSMOVISÃO  PESSOAL  A  PARTIR  

DAS  PESQUISAS  DAS  REALIDADES  E  PARARREALIDADES  

DO  COSMOS,  INTRÍNSECAS  À  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Para você, leitor ou leitora, quais têm sido as ressignificações cogniti-

vas pessoais nos últimos tempos? Estão satisfatórias no atual momento evolutivo ou você ainda se 

apresenta incoerentemente, defendendo conceitos ultrapassados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

1.113, 1.548 e 1.583. 

 

S. F. D. 
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R E S S I G N I F I C A Ç Ã O    L I B E R T A D O R A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ressignificação libertadora é a capacidade de a conscin, homem ou  mu-

lher, atribuir novo significado, sentido, rumo e abordagem às circunstâncias adversas da existên-

cia, notadamente as patologias somáticas graves, por meio da autopesquisa conscienciológica, das 

recins e recéxis visando a saúde consciencial e o equilíbrio holossomático. 

Tematologia. Tema central homeostático 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo significação provém do mesmo idioma Latim, 

significatio, “ato de indicar, de assinalar; indicação; anúncio; sinal; marca de aprovação; manifes-

tação favorável”. Apareceu no Século XIV. A palavra liberdade procede igualmente do idioma 

Latim, libertas, “liberdade; condição da pessoa livre”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ressignificação emancipadora. 2.  Ressignificação renovadora.  

3.  Reperspectivação recicladora. 

Neologia. As duas expressões compostas minirressignificação libertadora e maxirres-

significação libertadora são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1. Ressignificação aprisionadora. 2.  Perspectivação conservadora.  

3.  Abordagem apriorista estagnadora. 

Estrangeirismologia: o checklist da saúde consciencial; o upgrade pensênico; o check- 

up indispensável; o continuum diagnóstico-tratamento; a personalidade strong profile recicladora. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teática da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ressignificações 

geram autorreciclagens. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ressignificação; o holopensene pessoal da saúde 

holossomática; a autopensenidade imatura expressa na necessidade de agradar a todos; a manu-

tenção patopensênica dificultando a saúde holossomática; o holopensene favorecedor das recicla-

gens intraconscienciais; o materpensene da Conscienciologia; o holopensene pessoal da antiviti-

mização; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a retiline-

aridade pensênica. 

 

Fatologia: a ressignificação libertadora; a enfermidade somática levando à reperspecti-

vação da própria existência; a necessidade de afastamento do trabalho para cuidar da saúde somá-

tica; o desequilíbrio emocional na condição de coadjutor de patologias graves; a necessidade de 

cirurgias e tratamento quimioterápico, exigindo profundas adaptações da conscin; a perda do con-

trole da vida perante crise somática, a exemplo do diagnóstico de câncer; a dificuldade de auta-

ceitação perante prognóstico negativo da equipe médica; o surgimento da raiva na condição de 

mecanismo de defesa do ego (MDE); a reação inicial de desvalorização da própria vida perante as 

dificuldades; os trafares provocando a ocorrência de contrafluxos; a melin na condição de porta 

de entrada para doenças somáticas; a necessidade de reciclar as emoções tóxicas; a ressignifica-

ção profilática das posturas imaturas; a importância de manter o megafoco nos principais propósi-

tos da vida; a autossuperação somática; a renovação a partir da autorrecin; a ressignificação liber-

tando da necessidade de obter ganhos secundários; a modificação de crenças e valores pessoais;  

a doença na condição de oportunidade de crescimento; a amizade raríssima oriunda de situações 

existenciais críticas; o carinho e atenção da família auxiliando nas ressignificações; o encontro de 

novo parceiro afetivo a partir das autorressignificações; as diferentes posturas pessoais frente às 

enfermidades holossomáticas; o ato de compreender a vida por meio de neossignificado; a facili-
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dade ou dificuldade de lidar com os fatos, a partir da interpretação dos acontecimentos; a preven-

ção na condição de orientação para conscin lúcida; a doença expondo a própria realidade intra-

consciencial; os exames preventivos a partir dos 50 anos; a importância da relação médico-paci-

ente nos tratamentos somáticos; o valor da dieta alimentar balanceada na saúde geral; a Higiene 

Consciencial; o bom humor profilático; a persistência; a autorrenovação permanente; a ressignifi-

cação do fatos gerando coragem consciencial; o fato de a doença ganhar novo sentido, a exemplo 

do câncer; a autocura favorecida pela mudança de comportamento; a recin autoimposta; o investi-

mento na reorganização holossomática; o significado e ressignificado da doença; as condições so-

máticas atuais influenciadas pelas várias existências; a aceleração da História Pessoal; a supera-

ção da cegueira evolutiva; a agenda evolutiva; a tares na condição de medicamento consciencial; 

o ato de ressignificar e superar ressentimentos; a gratidão pelos aportes recebidos; a doença possi-

bilitando megafoco nas reciclagens; os desafios da Conscienciologia; a neoproposta de reestrutu-

ração pessoal no atual momento evolutivo; os obstáculos transformados em oportunidades inte-

rassistenciais; a postura antiqueixa; o poder das neoideias libertárias na harmonia interior; a cons-

trução da autocura consciencial; a obtenção de moratórias existenciais aumentando a responsabili-

dade; o autodessassédio mentalsomático indispensável à evolução; a desdramatização das experi-

ências difíceis; a escrita do verbete sendo ressignificação de paradigma pessoal; o novo entendi-

mento do esbregue somático, transformado em agente de autorreeducação consciencial. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático na condição de auxiliar das ressig-

nificações libertadoras; a autocura consciencial apoiada pelos amparadores extrafísicos; a sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; a evitação de repetir no extrafísico as posturas vitimizado-

ras; as paracirurgias; os resultados paracirúrgicos impactando no paradigma materialista médico; 

o ectoplasma potencializado pelos exercícios energéticos e cultivo da saúde holossomática; a labi-

lidade parapsíquica; a desassimilação das energias patogênicas da consciência “esponja” parapsí-

quica; o extrapolacionismo parapsíquico; o amparo extrafísico presente nos momentos de ressig-

nificação existencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo discernimento-vontade-reciclagem; o sinergismo recin- 

-recéxis; o sinergismo autorrecin-heterassistência; o sinergismo autocognição–saúde conscien-

cial. 

Principiologia: o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio “se não presta, 

não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem”; o princípio “isto também passa”; o princí-

pio “prevenir é o melhor remédio”; o princípio de causa e efeito. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) visando o autocuidado. 

Teoriologia: a teoria da reciclagem existencial; a teoria da autossuperação evolutiva;  

a teoria do macrrossoma; a teoria da moréxis; a teoria do estigma paragenético. 

Tecnologia: a técnica da checagem holossomática através do EV; a técnica do EV apli-

cada no local da patologia; a técnica da relaxação psicofisiológica; a técnica da tela mental;  

a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da desassimilação simpática (desassim) das 

energias gravitantes; as técnicas das otimizações para as autocuras; a técnica da carta de inten-

ções cosmoéticas (3 posturas); a técnica do diário autopesquisístico. 

Voluntariologia: a ressignificação do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autopesquiso-

logia; o laboratório conscienciológico da Autorrecexologia; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Despertologia. 
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Efeitologia: os efeitos imediatos da recin; o efeito autobenigno da antivitimização;  

a força da mudança gerando efeitos interassistenciais; os efeitos sociológicos do checkup médico 

no aumento da expectativa de vida da conscin; o efeito das desassins na manutenção da saúde;  

o efeito dos autopensenes negativos desencadeando patologias; o efeito da ressignificação resul-

tando em recomposição. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela ressignificação existencial; as crises de 

crescimento geradoras de neossinapses; as neossinapses geradas pelo tratamento da saúde. 

Ciclologia: o ciclo da ressignificação das retroideias ultrapassadas; o ciclo da patolo-

gia; o ciclo do restabelecimento da saúde física; o ciclo da autocura; o ciclo recebimento-retri-

buição; o ciclo erro-retratação-reciclagem. 

Enumerologia: a antiqueixa; a antivitimização; o autabertismo; a automotivação; a auto-

disciplina; a autorreciclagem; a autopriorização. 

Binomiologia: o binômio ressignificação-transformação; o binômio ideia doente–cura 

aparente; o binômio autopesquisa-assistência; o binômio reconciliação-autocura; o binômio saú-

de consciencial–responsabilidade evolutiva; o binômio gratidão-voluntariado; o binômio enfer-

midade–realimentação negativa; a vitalidade preservada pelo binômio prevenção-checkup; o bi-

nômio doença-recins; o binômio plantio-colheita. 

Interaciologia: a interação homeostática entre os veículos de manifestação da conscin;  

a interação médico-paciente; a interação desarmonia bioenergética–doença somática. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção. 

Trinomiologia: o trinômio ortopensenidade–autevolução consciencial–autocura; o tri-

nômio terapêutico cirurgia-quimioterapia-radioterapia; o trinômio doença-reciclagem-proéxis;  

o trinômio autocura–saúde integral–libertação egocármica. 

Polinomiologia: o polinômio ortopensenidade-alegria-homeostase-autocura; o polinô-

mio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo doença / saúde consciencial; o antagonismo adapta-

ção / revolta. 

Paradoxologia: o paradoxo de a doença holossomática poder resultar em ressignifica-

ção libertadora; o paradoxo da conscin sadia sem produtividade evolutiva. 

Politicologia: as políticas da saúde; a meritocracia; a recexocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à homeostase holossomática; as leis da Para-

genética; as leis da reeducação evolutiva; a lei da ação e reação. 

Filiologia:  a conscienciofilia; a pesquisofilia; a autorreciclofilia. 

Fobiologia: a cancerofobia; a  nosofobia; a autopesquisofobia; a recexofobia; a prioro-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome de Gabriela; a síndrome da 

apriorismose; a síndrome do salvador da pátria. 

Maniologia: a mania da autovitimização; a mania de pensar o pior (catastrofismo); a fla-

gelomania. 

Mitologia: o mito da evolução consciencial sem autesforços; o mito do corpo fechado às 

enfermidades; o mito da verdade absoluta; o mito do sofrimento purificador; o mito da hetero-

cura; o mito de o outro ser a causa do sofrimento. 

Holotecologia: a somatoteca; a profilaxioteca; a recicloteca; a proexoteca; a medicino-

teca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Parapatologia; a Paragenética; a Macrossomato-

logia; a Prevenciologia; a Consciencioterapia; a Antivitimologia; a Recinologia; a Pensenologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin longeva; a parentela. 
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Masculinologia: o ex-enfermo; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o verbetógrafo;  

o tertuliano; o teletertuliano; o homem de ação; o workaholic; o amigo; o vizinho; o clínico geral; 

o oncologista; o radioterapeuta; o quimioterapeuta; o radiologista; o enfermeiro; o técnico de en-

fermagem; o amparador intrafísico; o escritor; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológi-

co; o macrossômata; o morexista; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o voluntário; 

o tocador de obra. 

 

Femininologia: a ex-enferma; a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a verbetógrafa;  

a tertuliana; a teletertuliana; a mulher de ação; a workaholic; a amiga; a vizinha; a clínica geral; 

a oncologista; a radioterapeuta; a quimioterapeuta; a radiologista; a enfermeira; a técnica de 

enfermagem; a amparadora intrafísica; a escritora; a reciclante existencial; a maxidissidente 

ideológica; a macrossômata; a morexista; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a voluntária; 

a  tocadora de obra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens 

vigorecticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens mutador; o Homo sapiens autoperquisitor; 

o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirressignificação libertadora = a neomotivação para realizar autopes-

quisa e reciclagens existenciais a partir do diagnóstico de doença crônica; maxirressignificação li-

bertadora = a neodeterminação em realizar autopesquisa e recins profundas a partir do diagnóstico 

de doença terminal. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial; a cultura da Profilaxiologia; a cultura 

da autocura; a cultura do autodesassédio; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da autodes-

perticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 ressignificação libertadora, indicados para a expansão 

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

01.  Acronologia  da  recin:  Autotaquicogniciologia;  Neutro. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Câncer  de  mama:  Patologia;  Nosográfico. 

06.  Célula  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

08.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

11.  Medicina  integrativa  holossomática: Terapeuticologia;  Homeostático. 

12.  Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

13.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  de  autodesassédio:  Predespertologia;  Homeostático. 

15.  Vitalidade  somática:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
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A  RESSIGNIFICAÇÃO  LIBERTADORA  É  RESULTADO  DOS 
NEOSSIGNIFICADOS  FRENTE  AOS  REVESES  DA  EXISTÊN- 
CIA,  PREDISPONDO  AUTORRECICLAGENS,  AUTOSSUPE- 
RAÇÕES  E  PADRÃO  HOMEOSTÁTICO  DE  REFERÊNCIA. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as adversidades da existên-

cia? Consegue ressignificar os percalços, realizando as reciclagens necessárias? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Tempo de Recomeçar. Título original: Life as a House; País: EUA. Data: 2001. Duração: 126 min.; 

Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Irwin Winkler. Elenco: Kevin Kline; 
Kristin Scott Thomas; Hayden Christensen; Jana Malone; & Mary Steenbburgen. Roteiro: Mark Andrus. Distribuidora: 

New Line Cinema. Sinopse: George Monroe (Kevin Kline) é arquiteto de meia-idade que descobre repentinamente estar 

com câncer e ter pouco tempo de vida. Ele então decide aproveitar o tempo restante para se aproximar de Sam (Hayden 
Christensen), filho problemático e rebelde, bem como fazer as pazes com Robin (Kristin Scott Thomas), a ex-esposa. Ao 

mesmo tempo, George decide construir casa, na intenção de deixá-la como herança para Sam. 

 

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 

34 a 51, 88 a 95 e 107 a 194. 

2.  Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; pref. Felix Wong e Mário Olivei-
ra; posf. Leonardo Rodrigues; revisor Leonardo Rodrigues; 224 p.; 16 caps.; 31 filmografias; 3 ilus.; 1 microbiografia; 73 

refs.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 28, 29, 34 a 36, 39, 41 a 44, 

47, 52 a 54, 57, 59; 60, 63, 64 a 67, 69, 72, 73, 79, 81, 82 a 84, 87, 90, 100, 109, 121, 124, 126, 129, 133 a 143, 147  
a 150, 153 a 155, 157, 158, 161, 162, 164 e 192. 

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 

132, 223, 432, 607, 611 e 687. 

 

M. J. M. 
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R E S S O M A    DE C I S I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ressoma decisiva é a condição de renascimento prevendo período de vida 

intrafísica, divisor de águas evolutivo, no qual a conscin intermissivista, homem ou mulher, en-

frenta os desafios assumidos na intermissão para superar as autorretroposturas regressivas, indica-

doras de mata-burros multisseculares, a fim de alcançar neopatamar existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção, iteração; reforço, intensificação; oposição, rejeição”. O elemento de composição soma vem 

do idioma Grego, sôma, “corpo, em oposição a espírito ou alma”. Surgiu no Século XX. O vocá-

bulo decisivo procede do idioma Francês, décisif, “que traz uma solução”, e este do idioma Latim 

Medieval, decisivus, “que decide uma questão”, de decidere, “cortar; separar; despedaçar a gol-

pes”, e por extensão, “decidir; regular amigavelmente; compor; harmonizar; exprimir”. Apareceu 

no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ressoma mudancista. 2.  Ressoma determinante. 3.  Renascimento 

somático marcante. 4.  Renascimento intrafísico reciclante. 5.  Período intrafísico mutatório.  

6.  Renascimento humano renovador. 7.  Renascimento intrafísico alavancador.  

Neologia. As 3 expressões compostas ressoma decisiva, ressoma decisiva ignorada  

e ressoma decisiva autoconsciente são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Ressoma vulgar. 2.  Ressoma rotineira milenar. 3.  Período intrafísi-

co robotizante. 4.  Renascimento humano conservador. 5.  Ressoma autoperdoadora. 6.  Período 

intrafísico dispersivo. 7.  Vida humana insignificante. 

Estrangeirismologia: o strong profile da conscin lúcida e perspicaz; a freedom consci-

encial; a manifestação consciencial avant-garde; o modus vivendi progressivo; o neomodus ratio-

cinandi; a dinamização do modus operandi; a eliminação das repetições ad nauseam multissecu-

lares; o aperfeiçoamento gradual do modus faciendi; o locus of control interno; as smart choices; 

a strength of purpose; o improvement evolutivo; o autojuízo crítico ultrapassando os engambelos 

do Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodeterminação cosmoética, evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ressoma: oportu-

nidade proexológica. 

Coloquiologia: o ato de ter os pés no chão; a tendência de não entrar na onda do rolo 

compressor das inutilidades humanas; o ato de cair a ficha das autopostergações. 

Citaciologia: – É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã (Confúcio, 551–

–479 a.e.c.). É sempre o tempo certo para fazer o que é certo (Martin Luther King, 1929–1968). 

Uma longa viagem de mil milhas inicia-se com o movimento de um pé (Lao-Tsé, Século VI 

a.e.c.). 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema: – Todas as flores do futuro es-

tão nas sementes de hoje. Nada assenta melhor ao corpo que o crescimento do espírito. Devagar 

se vai ao longe. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Autabsolutismologia. A Autabsolutismologia é o exercício inteligente do radica-

lismo evolutivo consigo mesmo”. 

2.  “Desafios. Os desafios são inevitáveis no universo de nossas limitações. O maior de-

safio, sem dúvida, é vencer os próprios desafios estabelecidos criteriosamente por nós mesmos”. 

3.  “Ressomas. Há ressomas-blecautes e ressomas-fulgurações”. “– “Qual a categoria 

da sua ressoma?”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez evolutiva; o holopensene pessoal da 

autocriticidade cosmoética; o holopensene pessoal da autoincorruptibilidade; o holopensene pes-

soal da autodeterminação evolutiva; o holopensene pessoal da antidispersividade; o pen dos auto-

pensenes; o holopensene pessoal dominado pelo retroego; a autossuperação da pressão holopensê-

nica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; o autopensene homeostático da superação das automimeses dispensáveis; a simetria 

com o holopensene pessoal do Curso Intermissivo (CI). 

 

Fatologia: a ressoma decisiva; a vida humana autevolutiva; o renascimento em soma 

sensível, reeducativo, inviabilizando desde cedo a leviandade somática; os resguardos profiláti-

cos; a rejeição aos hábitos intoxicantes; o desapego aos desejos pessoais; a prioridade dada ao 

apelo racional; a perda da ilusão quanto às seduções transitórias da intrafisicalidade; a autovacina-

ção contra a sede de prestígio, posição e poder; a condição libertária de desnecessitar da evidência 

pública, do reconhecimento e dos aplausos; a sabedoria da discrição; o recato; o ato de não se es-

cravizar às aparências e à aprovação social; a lealdade e autenticidade nas interrelações; a fidedig-

nidade; a empatia; o desconfiômetro eliminando paulatinamente a postura justificadora; o seman-

cômetro; a valorização precoce da interdependência pessoal; a tendência para se sair bem em 

qualquer lugar; a autonomia; a evitação das rotinas inúteis; a inteligência de se esquivar dos des-

perdícios; o descarte das companhias ociosas contrárias às atuais necessidades e prioridades evo-

lutivas; a opção bem resolvida pela antimaternidade homeostática, livre de autoculpas; a resistên-

cia sadia às pressões externas; a autossuperação dos travões familiares; o desenvolvimento grada-

tivo da imunidade aos vícios e dificuldades do ambiente ressomático; o ato de não atribuir valor 

às insignificâncias; a conquista perseverante da desdramatização existencial; as diferenças de pri-

orizações e de interesses na convivência compulsória com o grupocarma, causando estado de iso-

lamento íntimo; a estranha sensação de urgência inquietando a conscin temporariamente amnésica 

quanto aos autocompromissos intermissivos; o tempo desperdiçado pela sensação de não ter lugar 

próprio no mundo; o sentimento de inadequação e estranheza; as oportunidades perdidas; o reencon-

tro oportuno com personalidades exemplares, reconectando a conscin ao roteiro existencial; o au-

toimperdoamento; a eliminação da autovitimização; o uso do trafor da autodeterminação na im-

pulsão evolutiva; a crescente conquista da incorruptibilidade pessoal; o uso do autodiscernimento; 

a autofranqueza encantoadora; a autoqualificação persistente da vontade, da intenção e da autode-

terminação; a reconstrução do caminho autevolutivo, sem estardalhaço; as autorreciclagens; as 

neoideias avançadas; o rejuvenescimento consciencial; o neopatamar existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assunção de re-

trotrafores ociosos; a superação de trafares milenares; a impactoterapia exemplar das autorrecins 

perante as conscins e consciexes assediadoras obstinadas; as autodecisões evolutivas, com lucidez 

gradual, relativas aos paradeveres intermissivos; o respeito ao paradireito de quem escolheu evo-

luir mais devagar; a concretização gradual e libertadora do autabsolutismo, autoproposto na inter-

missão recente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo revisão de rota–correção de rota; o sinergismo autode-

sempenho-autossuperação; o sinergismo autocrítica-autenfrentamento-autocontrole; o sinergis-

mo autocoerência-autenticidade; o sinergismo pensene racional–ação correta; o sinergismo dos 

atos bem planificados e menos imperfeitos; o sinergismo planejamento pré-ressomático–evoluti-

vidade planejada; o sinergismo vontade decidida–intencionalidade construtiva. 

Principiologia: o princípio de honrar o compromisso assumido em Curso Intermissivo;  

o princípio evolutivo da aplicação dos autopensenes com discernimento a partir do mentalsoma; 
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o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo perdido; a utilização do princípio 

evolutivo antidesviológico “isso não é para mim”; o bom senso no uso do princípio “se algo não  

é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio evolutivo da manutenção da autocoerência in-

dependente do meio, das companhias e das pressões holopensênicas; o princípio de cada consciên-

cia ser a principal responsável pela própria evolução; o princípio evolutivo do devagar e sempre. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as renovações; o código 

evolutivo dos intermissivistas; os códigos da autorreeducação. 

Teoriologia: as teorias mirabolantes das autojustificativas corruptas; a teoria da recu-

peração das unidades de lucidez (cons); a teoria do descarte do imprestável; a teoria das cláusu-

las pétreas; a teoria de a consciência mudar quando saturada das retroposturas e das automime-

ses; a teoria da coerência com a paraprocedência; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teo-

ria da agilização evolutiva programada e consciente. 

Tecnologia: a técnica do autabsolutismo cosmoético fundamentando a antecipação das 

mudanças intraconscienciais; a técnica do autaperfeiçoamento cosmoético; a técnica de cogitar 

qual seria a decisão do amparador diante de situação semelhante; a técnica da autorreflexão de 

5 horas aplicada antes das tomadas de decisões críticas; a técnica da madrugada para definir o auto-

posicionamento cosmoético; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica de saber viver 

evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) autolúcido 

quanto à oportunidade de acertar; o voluntariado conscienciológico enquanto condição favorável 

às autorreciclagens; o voluntariado conscienciológico propulsor das autossuperações evolutivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório consciencial (labcon) pes-

soal estagnado por falta de autorreciclagens; o laboratório conscienciológico da Reeducaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da 

Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Reeducacio-

logia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio In-

visível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia. 

Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo nas escolhas intrafísicas da conscin; o efeito 

do autodiscernimento na identificação das prioridades evolutivas; o efeito halo das autotransfor-

mações sobre o grupo evolutivo; os efeitos exemplares das neoposturas evolutivas; os efeitos da 

autoincorruptibilidade; os efeitos libertadores da autenticidade consciencial; o efeito da autorre-

flexão sobre a autoincoerência; o efeito profilático da autovigilância; os efeitos das prioridades 

inteligentes na dinamização da autevolução; o efeito do autodesprendimento na superação das 

ambições anticosmoéticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos autocompromissos intermissivos de-

terminantes; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; a sensação de alí-

vio ao formar neossinapses em áreas negligenciadas há diversas retrovidas; as neossinapses ge-

radas pelas autossuperações evolutivas; as neossinapses da dinâmica evolutiva desencadeadas 

após os autenfrentamentos contínuos; a construção de neossinapses por meio das autorreflexões 

diuturnas. 

Ciclologia: o ciclo ressoma lúcida‒dessoma lúcida; o ciclo patológico das imaturidades 

consecutivas; o ciclo dos ganhos secundários impedindo os ganhos evolutivos; o ciclo paciência-

-resistência-persistência; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo seleção das prio-

ridades–descarte das insignificâncias; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determi-

nação; o ciclo das autossuperações. 

Enumerologia: o autodiscernimento; a autopriorização; a autocriticidade; a autogover-

nança; a autorracionalização; a autossensatez; a autorreeducação.   

Binomiologia: o binômio autabsolutismo–autaprimoramento evolutivo; o binômio flexi-

bilidade-desprendimento; o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio 

autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio conscin intermissivista–conscin invulgar;  
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o binômio discrição-assertividade; o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente; o binômio crise- 

-crescimento; o binômio ônus momentâneo–bônus duradouro; o binômio autorreflexão-acerto;  

o binômio atitude-autocura. 

Interaciologia: a interação êxito na ressoma–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);  

a interação autoconflitos–automudanças construtivas; a interação autovigilância profilática–an-

tivício; a interação ser diferente–fazer diferente; a interação força de caráter–nobreza de cará-

ter; a interação autogestão-autevolução; a interação carência emocional–dependência de poder 

e controle; a interação ilusão de poder–manutenção das megalomanias; a interação sair do ordi-

nário–desarraigar atitudes estagnadoras. 

Crescendologia: o crescendo pequenas realizações–grandes conquistas; o crescendo 

das ortopensenizações atuando na superação dos esquemas mentais ultrapassados; o crescendo 

autoconhecimento-autodomínio; o crescendo prudência-temperança; o crescendo bom senso– 

–macrossenso; o crescendo autossaturação-autorrenovação.  

Trinomiologia: o trinômio reação-inovação-mudança; o trinômio conhecer-compreen-

der-aprender; o trinômio desculpa-melin-melex; o trinômio evolutivo preciso-quero-posso; o tri-

nômio desestagnação‒aperfeiçoamento‒bem-estar; o trinômio desambição-harmonia-coopera-

ção; o trinômio desafio-superação-neopatamar. 

Polinomiologia: o polinômio hoje-aqui-agora-já; o polinômio autocrítica-autoincorrup-

ção-autocosmoética-autodisciplina; o polinômio abertura a mudanças‒autopesquisa‒autajuste 

fino‒autotransformação; o polinômio tendência paragenética–influência familiar–contexto cultu-

ral–valores conscienciais; o polinômio libertador discernimento-autonomia-dignidade-integridade. 

Antagonismologia: o antagonismo automimese dispensável / automimese necessária;  

o antagonismo autolucidez / embotamento; o antagonismo sinceridade qualificada / sinceridade 

não qualificada; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo conscin 

reciclante lúcida / conscin recalcitrante equivocada; o antagonismo espectador da vida / prota-

gonista da vida; o antagonismo passadismo / vanguardismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de o minierro desconsiderado poder provocar megaestra-

gos; o paradoxo de a conscin intermissivista não priorizar as relevâncias evolutivas; o paradoxo 

de o soma rústico poder subjugar a consciência sofisticada; o paradoxo de a conscin com apa-

rência frágil poder apresentar fortaleza íntima; a condição paradoxal de a consciência optar pe-

las próprias algemas interprisionais; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela 

ilusão; o paradoxo de a vivência desconfortável poder resultar em correção de rota. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia 

evolutiva; a política pessoal de buscar sempre acrescentar maior lucidez à automanifestação cons-

ciencial; a política de ser coerente com a bagagem evolutiva pessoal; a política da integridade 

consciencial. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na manutenção das autoincorruptibilidades; 

a lei do maior esforço aplicada à restauração da autolucidez máxima; a lei irrevogável da Ficha 

Limpa Evolutiva; a evitação das leis do gersismo; a lei do devenir; a lei do transformismo; a lei 

do progresso. 

Filiologia: a priorofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a decido-

filia; a adaptaciofilia; a discernimentofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a neofobia; a decidofobia; a autocriticofobia; a cosmo-

eticofobia; a metatesiofobia; o combate ao medo dos autodesafios intermissivos. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Gabriela; a remissão da síndrome da roboti-

zação existencial; a extinção da síndrome do atraso evolutivo; a ultrapassagem da síndrome da 

pré-derrota; o descarte da síndrome da autovitimização; as síndromes somáticas enquanto freios 

inibitórios; a superação da síndrome da procrastinação; a compreensão e neutralização da síndro-

me do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a apriorismomania; a mania instintiva de perpetuar antigas experiências;  

a mania de reincidir nas experiências antievolutivas; a mania de autocorromper-se; a mania de 

não assumir responsabilidades evolutivas; a mania de agir sem pensar; a mania regressiva do 

“deixa a vida me levar”; as manias estagnadoras da autevolução. 
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Mitologia: o fim do mito de a liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pe-

la vida; o mito da impossibilidade do governo das próprias emoções; a insubmissão ao mito de 

fazer concessão ser sinônimo de fraqueza; o mito de alguém se reciclar mantendo os mesmos há-

bitos; o mito do impossível; a eliminação do mito de superações evolutivas sem pressão assedia-

dora; o esforço de autossuperação da influência dos mitos regressivos milenares. 

Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a determinoteca; 

a traforoteca; a criticoteca; a coerencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Ressomatologia; a Autabsolutismologia;  

a Intermissiologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autocos-

moeticologia; a Autocoerenciologia; a Autovoliciologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Au-

toconscienciometrologia; a Acertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin determinada; a conscin liberta; a conscin autolíder; a conscin in-

vulgar; a conscin confiável; a conscin espontânea; a conscin autodidata; a pessoa não manipulá-

vel; a conscin digna; a conscin racional; a consciência persistente; a personalidade sincera; a criança 

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

 

Masculinologia: o autodecisor ponderado; o autovigilante ininterrrupto; o gestor da au-

toincorruptibilidade; o antiacumpliciador; o discernidor; o autopesquisador; o observador; o auto-

transformador; o taquipsiquista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; 

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicador; o conviviólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existenci-

al; o inversor existencial; o tenepessista; o pesquisador; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a autodecisora ponderada; a autovigilante ininterrrupta; a gestora da au-

toincorruptibilidade; a antiacumpliciadora; a discernidora; a autopesquisadora; a observadora; a au-

totransformadora; a taquipsiquista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermis-

sivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicadora; a convivióloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a voluntária; a tocadora de obra; 

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ressomaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapi-

ens reeducator; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens attentus;  

o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ressoma decisiva ignorada = a da conscin incônscia quanto à condição 

de intermissivista, porém, autodeterminada, ciente da saturação das automimeses, atendendo intu-

itivamente às certezas íntimas, inexplicáveis, surgidas desde a infância, resultando em mudanças 

pontuais do comportamento; ressoma decisiva autoconsciente = a da conscin cônscia quanto  

à condição de intermissivista, autodeterminada e lúcida quanto à inteligência evolutiva, atenden-

do, racional e planejadamente, às certezas íntimas decifradas, surgidas desde a infância, resul-

tando em mudanças temperamentais gradativas e permanentes. 

 

Culturologia: a cultura do aproveitamento do momento evolutivo; a cultura da Libero-

logia Consciencial Cosmoética; a cultura da racionalidade; a cultura da renúncia à intencionali-

dade anticosmoética; a cultura do autaprimoramento contínuo; a cultura das interrelações cos-
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moéticas; o sobrepairamento das ilusões vendidas pela cultura capitalista; a primazia da cultura 

essencial do ser sobre a cultura ilusória do ter; a cultura da autopesquisa científica; a cultura do 

dinamismo autevolutivo através das autossuperações. 

 

Antimarasmologia. Segundo a Autodiscernimentologia, a aplicação ponderada do au-

tabsolutismo cosmoético pela conscin lúcida, a fim de romper os gargalos antievolutivos, multis-

seculares, e as automimeses danosas e inoportunas, favorece a extinção progressiva das autor-

retroposturas fossilizadoras. Tal providência, assumida racionalmente, amplia as possibilidades 

de alcance de neoconquistas autovivenciais. 

Autenfrentamentologia. No âmbito da Autodesafiologia, os autesforços prioritários e per-

severantes da conscin automotivada para ultrapassar as condições atravancadoras da autevolução  

abrem neopatamares libertários e aceleram o autorrendimento evolutivo.  

 

Autovoliciologia. Sob a ótica da Exitolologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 

condutas ou posturas favorecedoras da ressoma decisiva: 

01.  Abstenção evolutiva: diminuir as chances de errar. 

02.  Antiacumpliciamento: conservar a autocriticidade nos diversos contextos grupais. 

03.  Antiadicção: evitar qualquer tipo de vício. 

04.  Antimesmice: contrapor o comodismo com autorrenovações planejadas. 

05.  Antimurismo: posicionar-se cosmoeticamente em qualquer contingência intrafísica 

decisiva. 

06.  Antiprimarismo: superar as instintividades subcerebrais. 

07.  Antirrobéxis: prevenir-se da Desviologia e dos idiotismos culturais. 

08.  Autesforço: dispensar as mordomias e os privilégios intrafísicos. 

09.  Autodiscernimento: combater as inconveniências. 

10.  Autofranqueza: manter autovigilância contra os deslizes da intenção. 

11.  Auto-harmonização: autovacinar-se contra os pertúrbios alheios. 

12.  Autoimperdoamento: ampliar a qualificação da autocrítica. 

13.  Autointrepidez: fazer escolhas cosmoéticas, sem temer a desaprovação alheia. 

14.  Autopesquisofilia: refinar o nível de autobservação. 

15.  Constância: superar os caprichos infantis. 

16.  Desapego sadio: abdicar de retrocondutas, atualizando valores e princípios pessoais. 

17.  Desembaraço: libertar-se paulatinamente da “ditadura do psicossoma”. 

18.  Desestigmatização: libertar-se dos estigmas grupocármicos pela interassistência. 

19.  Desopressão: esnobar cosmoeticamente as pressões holopensênicas nosográficas.  

20.  Discrição: descartar as vaidades mundanas pelo uso da inteligência evolutiva. 

21.  Gratidão: valorizar a oportunidade ressomática e os bens reais autevolutivos. 

22.  Insubmissão: sobrepairar os modismos contemporâneos e o superconsumismo. 

23.  Intracoerência: priorizar o autogoverno em detrimento do poder temporal. 

24.  Invulnerabilidade: ser resiliente nas adversidades naturais da vida humana. 

25.  Ortointenção: evitar a prática de manipulações interconscienciais. 

26.  Ponderação: discernir quanto ao uso do livre arbítrio. 

27.  Priorização: privilegiar ações evolutivas, sendo indiferente aos símbolos de status. 

28.  Renúncia: evitar ações interprisioneiras, abrindo mão do porão consciencial. 

29.  Temperança: conduzir a vida humana sem abusos imaturos e excessos irracionais. 

30.  Utilitarismo: esquivar-se das inutilidades e dos interesses pouco inteligentes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 ressoma decisiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprometimento  intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

03.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04.  Autodecisão  alavancadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autodemissão  inevitável:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Frugalidade  complexa:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  resolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Ônus  da  diferença:  Invulgarologia;  Neutro. 

12.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Refinamento  da  intencionalidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Resistência  cosmoética:  Lucidologia;  Homeostático. 

15.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

 

A  RESSOMA  DECISIVA  É  OPORTUNIDADE  PROFILÁTICA  

CONTRA  AS  FISSURAS  AMPLIADORAS  DE  RETROCESSOS  

PESSOAIS.  A  CONSCIÊNCIA  AUTOPONDERADA  ELIMINA  

OS  DESACERTOS  E  NÃO  SE  RENDE  À  ENGANOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de conscin intermissivista, compre-

ende a importância do autenfrentamento da ressoma decisiva para o enriquecimento do saldo da 

FEP? Na escala de 1 a 5, qual a avaliação da categoria da ressoma atual? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Escafandro e a Borboleta. Título Original: Le Scaphandre et le Papillon. País: França; & EUA. Data: 

2007. Duração: 112 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Direção: Julian 

Schnabel. Elenco: Isaach de Bankolé; Marie-Josée Croze; Mathieu Amalric; Emmanuelle Seigner; Max Von Sydow; 
Jean-Pierre Cassel; Anne Consigny; Patrick Chesnais; Gérard Watkins; & Marina Hands. Distribuição: Europa Filmes. 

Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Diretor e Melhor Filme Estrangeiro. Vencedor do Bafta de Melhor 
Roteiro Adaptado. Sinopse: Conta a história real de Jean-Dominique Bauby, o poderoso editor da revista Elle, após sofrer 

derrame cerebral devastador aos 43 anos, aprende a se comunicar piscando letras do alfabeto e formar palavras, frases e até 

parágrafos. Comunicando-se com o movimento de único olho, usa a imaginação e a memória. Acaba escrevendo livro. 
2.  O Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min. Gêne-

ro: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Ha-

rold Ramis. Elenco: Bill Murray; Andie MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray; Marita Ge-
raghty; Angela Paton; Ricku Ducommun; Rick Overton; Robin Duke; & Harold Ramis. Produção: Trevor Albert; & Há-

rold Ramis. Desenho de Produção: John Beard. Roteiro: Danny Rubin; & Harold Ramis, embasado em história de Dan-

ny Rubin. Fotografia: John Bailey. Música: George Fenton. Estúdio: Columbia Pictures Corporation. Sinopse: Frustra-
do com o emprego de meteorologista, Phil Connors (Bill Murray) vai a pequena cidade americana para cobrir o especial 

sobre o “Dia da Marmota”. Phil já não consegue disfarçar o desapontamento, por ser o quarto ano consecutivo cobrindo  

a matéria. E para complicar a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no mesmo dia e revivendo-o até descobrir 
a satisfação em mudar o futuro, porque já o conhece, transformando tudo positivamente e sentindo-se bem ao fazê-lo. 

3.  O Outro Lado da Nobreza. Título Original: Restoration. País: Estados Unidos; & Reino Unido. Da-

ta:1995. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Latim. Cor: Colorido. Legen-

dado: Português. Direção: Michael Hoffman. Elenco: Robert Downey Jr.; Meg Ryan; Sam Neill; Hugh Grant; Polly 

Walker; David Thewlis; & Ian McKellen. Produção: Sarah Black; Cary Brokaw; & Andy Paterson. Desenho de Produ-

ção: Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jonathan Lee; & Lucy Richardson. Roteiro: Rupert Walters, baseado na obra de 
Rose Tremain. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: James Newton Howard. Montagem: Garth Craven. Cenografia: 

Mark Jury; & Eugenio Zanetti. Efeitos Especiais: Animated Extras; Cinesite (Hollywood); Westbury Design & Optical; 

& Westbury Design. Companhia: Avenue Pictures Productions; Miramax Films; Segue Productions; & The Oxford Film 
Company. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor figurino e melhor direção de arte. Sinopse: Inglaterra, 1660. 

Carlos II sobe ao trono após o terror do governo de Oliver Cromwell. Nesse cenário de Restauração, jovem estudante de 

Medicina experimenta guinada radical na vida, após ser convidado a fazer parte da corte. 
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Bibliografia  Específica: 

 

1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bon-
fim; 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 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 

refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2006; páginas 42 a 43, 79 e 86. 

2.  Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Cláudio Lima; et al.; 376  

p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenti-
cidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico 

especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz 

do Iguaçu, PR; 2012; página 123. 
3.  Pinheiro, Lourdes; Valores Evolutivos Universais – Acervo Transdisciplinar; revisores Douglas Penna; 

Ernani Brito; Eucárdio de Rosso; & Felipe Pinheiro; 440 p.; 248 verbetes; 2 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 1 folha de 
330 qualidades pessoais; índice das personalidades-exemplo; alf.; 21 x 14 cm; br.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2015; 

páginas 75 a 78, 80 a 82, 94 a 96, 99 a 101, 105 a 107, 114, 121 a 123, 156 a 159, 227 a 229, 233 a 235, 240, 281 a 283, 

300 a 303, 330 a 331, 357 a 359, 376 a 377 e 396. 
4.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; 

pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.; 

10 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 1 apend.; 344 refs.; 21 x 14 cm; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguacu, PR; 2007; páginas 215 e 216. 

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 142 a 144 e 452  

a 453. 
6.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 151, 488, 

905, 925, 1.459 e 1.539.  

7.  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 557 e 664. 

 

C. R. S. 
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R E S S O M A    N A    T R I F R O N  
( RE S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ressoma na Trifron é a condição de renascimento da conscin, homem ou 

mulher, na região da Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai), constituindo oportunidade 

ímpar de autaprendizado evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação; oposição; rejeição”. O termo soma vem do idioma Grego, 

soma, “corpo, em oposição a espírito ou alma”. Surgiu no Século XX. A palavra tríplice procede 

do idioma Latim, triplex, “tríplice”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo fronteira provém do 

idioma Francês, frontière, “a vanguarda das tropas militares; praça fortificada em frente ao inimi-

go; os limites do território de algum Estado”, e este de front, “frente; fronte”. Surgiu no Século 

XII. 

Sinonimologia: 1.  Ressoma na Tríplice Fronteira. 2.  Renascimento na Tríplice Frontei-

ra. 3.  Renascimento na região das Três Fronteiras. 4.  Ativação do soma na Tríplice Fronteira.  

Neologia. As 3 expressões compostas ressoma na Trifron, ressoma na Trifron aproveita-

da e ressoma na Trifron desperdiçada são neologismos técnicos da Ressomatologia. 

Antonimologia: 1.  Dessoma na Tríplice Fronteira. 2.  Dessoma na região das Três 

Fronteiras. 3.  Desativação somática na Tríplice Fronteira; descarte do soma na Tríplice Fronteira. 

Estrangeirismologia: o renacimento en la Triple Frontera; o modus vivendi na Trifron; 

os hermanos da fronteira; a vivência in loco do multiculturalismo; a open mind para compreender 

as peculiaridades da Trifron; o yopará linguístico; os outsiders povoadores da Trifron. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interconvivialidade  universalista. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ressomas 

renovam reinos. Todos ressomamos recebendo. Trifron: afluência universalista. 

Citaciologia: – Quando houver desacertos nas suas relações, faça do diálogo uma ponte 

para transpor os descaminhos. Entenda que ceder não é fraquejar, e agredir não é fortalecer-se. 

A tolerância mútua é o princípio que norteia a boa convivência (Inácio Dantas, 1953–).  

Filosofia: o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade universalista; o holopensene 

grupal da Tríplice Fronteira; a percepção da singularidade de cada holopensene da Trifron; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grupopense-

nes; a grupopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os demopensenes; a demopense-

nidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a ressoma na Trifron; os múltiplos pontos de visitação estimulando o desen-

volvimento cognitivo do ressomado na Tríplice Fronteira; a ressoma no balneário bioenergético;  

a Ponte Internacional da Amizade; a Ponte Internacional da Fraternidade (Ponte Tancredo Ne-

ves); o Marco das Três Fronteiras; o Parque Nacional do Iguaçu; o Parque Nacional do Iguazú;  

a Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional; o Museu Moisés Bertoni; o Templo Budista; os Saltos 

del Monday; o turismo de compras; o turismo puro; o Bairro Cognópolis; a Conscienciolândia; os 

aportes proexológicos; o desenvolvimento da conscin na educação universalista; o autodidatismo 

idiomático; a dupla identidade; a dupla cidadania; o jogo de cintura para saber conciliar as de-

mandas constantes da família nuclear com as responsabilidades da vida conscienciológica; as re-

conciliações grupocármicas ocorridas na Trifron; a capacidade de compreender e conviver sadia-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19623 

mente com a diversidade cultural; a variedade gastronômica disponível na Trifron; a utilização de 

várias moedas na mesma transação financeira; a visão dos iguaçuenses sobre a Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a reação de surpresa dentro da CCCI ao sa-

ber da existência real de intermissivistas iguaçuenses; o senso de responsabilidade e seriedade 

evolutiva ampliada pela autopercepção lúcida da ressoma proexológica em Foz do Iguaçu, PR.   

 

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

dade constante de desassim; o encapsulamento parassanitário; a leitura das energias conscienciais 

(ECs); as hidroenergias; a geoenergia; as fitoenergias; a comunex Interlúdio; o amparo firme de 

consciexes mais evoluídas nos empreendimentos em Foz do Iguaçu, com o foco na consecução da 

maxiproéxis grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fraterno interlocução-convivialidade; o sinergismo har-

monia íntima–convivialidade sadia; o sinergismo convivialidade–diversidade sinérgica; o siner-

gismo evolutivo respeito às singularidades étnicas da Trifron–posicionamento pessoal cosmo- 

ético. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da Cosmoeti-

cologia; o princípio da evolução consciencial; o princípio da identidade; o princípio da recipro-

cidade; a observância quanto à necessidade da vivência do princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP). 

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

(CGC); o respeito aos códigos de conduta. 

Teoriologia: a teoria das autossuperações evolutivas; a teoria da reurbanização intrafí-

sica (reurbin); a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da evolução grupal; a teoria 

dos aportes existenciais; a teoria de a ruptura da barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu inun-

dar rapidamente as cidades da Trifron.  

Tecnologia: a técnica do estado vibracional profilático; a técnica do autencapsulamento 

energético parassanitário enquanto profilaxia na convivência diária; a técnica do sobrepairamen-

to analítico; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica da autorreflexão de 5 horas;  

a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); 

as técnicas diplomáticas na convivialidade; a técnica do autoposicionamento pessoal perante as 

situações anticosmoéticas vivenciadas no cotidiano da Trifron; a técnica de adaptar-se aos diver-

sos ambientes e situações; a técnica da autobservação e heteraprendizado; a técnica da mudança 

de idioma conforme a situação demandar; a técnica da utilização da inteligência evolutiva (IE) 

nas decisões diárias. 

Voluntariologia: o trabalho voluntário de assistência às crianças e adolescentes na Or-

ganização Não-Governamental (ONG) Aldeias Infantis SOS Brasil – Foz do Iguaçu, PR.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o labora-

tório conscienciológico da proéxis. 

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

logia. 

Efeitologia: o efeito acolhedor da boa educação; os efeitos unificadores e evolutivos da 

interação superavitária; o efeito segregador da interação deficitária; os efeitos evolutivos no de-

senvolvimento da conscin ao ressomar em família multicultural. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas derivadas do abertismo consciencial. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo assistido-assistente; o ciclo neoaportes- 

-neoaprendizados. 

Enumerologia: o fechadismo / abertismo; o bairrismo / cosmopolitismo; o varejismo  

/ atacadismo; o monoglotismo / poliglotismo; o apedeutismo / multiculturalismo; o patriotismo  

/ pacifismo; o racismo / megafraternismo. 
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Binomiologia: o binômio oportunidade de viver–oportunidade de conviver; o binômio 

evolução pessoal–evolução grupal; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdo-

amento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: a interação das diferentes etnias na Trifron; a interação intermissivis-

tas–não-intermissivistas; a interação família nuclear–família consciencial; a interação oportuni-

dades recebidas–expertises disponibilizadas. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo do aproveitamento lúcido das 

oportunidades evolutivas; o crescendo pré-intermissivista–intermissivista–proexista; o crescendo 

monovisão-cosmovisão.  

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio pessoa-grupo-coletivi-

dade; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio senso de gratidão–sen-

so de pertencimento cósmico–senso de solidariedade universal. 

Polinomiologia: o polinômio autodisponibilidade-heterointeresse-heterocompreensão- 

-interassistência. 

Antagonismologia: o antagonismo antissomática / oportunidade de viver; o antagonis-

mo empatia / antipatia; o antagonismo autodesconfiômetro assistencial / estupro evolutivo; o an-

tagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de ressomar na Trifron e ainda manter atitudes xenofóbi-

cas; o paradoxo de viver na Cidade do Conhecimento, ou proximidades, e nunca ter ouvido falar 

sobre Conscienciologia; o paradoxo evolutivo de conviver com a CCCI e ainda não estar prepa-

rado para vivenciar o paradigma consciencial. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis aplicadas ao Mercosul; a lei da interassistencialidade; a lei do maior 

esforço aplicada na sustentação da convivência sadia; a lei da megafraternidade evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a comunicofilia; a na-

turofilia; a cosmoeticofilia; a cosmofilia; a assistenciofilia.  

Fobiologia: a superação da xenofobia; a profilaxia da sociofobia.  

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da insegurança política. 

Maniologia: a etnomania; a mania de falar o portunhol.  

Mitologia: as desmitificações oriundas da interatividade CCCI-Socin; o mito da convi-

vência perfeita. 

Holotecologia: a ressomatoteca; a intrafisicoteca; a convivioteca; a socioteca; a comu-

nicoteca; a numismaticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Urbanologia; a Sociologia; 

a Conviviologia; a Comunicologia; a Holocarmologia; a Interprisiologia; a Recexologia; a Inte-

rassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a conscin eletronótica; a conscin vul-

gar; a isca humana inconsciente; a conscin pré-intermissivista; a isca humana lúcida; o ser interas-

sistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto. 

 

 Masculinologia: o esteño; o iguaçuense; o iguazuense; o brasiguaio; o comerciante;  

o miscigenado; o estrangeiro; o bilíngue; o poliglota; o universalista; o paracomatoso existencial; 

o simpatizante da Conscienciologia; o pré-serenão vulgar; o projetor inconsciente; o tertuliano;  

o teletertuliano; o pesquisador; o voluntário; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; 

o projetor consciente; o conviviólogo; o proexista; o exemplarista; o inversor existencial; o reci-

clante existencial; o retomador de tarefa; o maxidissidente ideológico; o amparador intrafísico;  

o verbetógrafo; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido; o completista; o paratertuliano; o am-

parador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão. 
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Femininologia: a esteña; a iguaçuense; a iguazuense; a brasiguaia; a comerciante;  

a miscigenada; a estrangeira; a bilíngue; a poliglota; a universalista; a paracomatosa existencial;  

a simpatizante da Conscienciologia; a pré-serenona vulgar; a projetora inconsciente; a conviviólo-

ga; a tertuliana; a teletertuliana; a pesquisadora; a voluntária; a intermissivista; a cognopolita;  

a consciencióloga; a projetora consciente; a proexista; a exemplarista; a inversora existencial;  

a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a maxidissidente  ideológica; a amparadora intra-

física; a verbetógrafa; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida; a completista; a paratertuliana;  

a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens 

universalis; o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ressoma na Trifron aproveitada = a da conscin autolúcida ao valorizar  

o multiculturalismo regional e ampliar o universalismo pessoal em prol da interassistencialidade; 

ressoma na Trifron desperdiçada = a da conscin obnubilada ao desvalorizar o multiculturalismo 

regional e malgastar de maneira antievolutiva a oportunidade de viver e interassistir. 

 

Culturologia: as assimilações culturais diversificadas; a coexistência cultural de dife-

rentes etnias; o oásis cultural; o mosaico cultural da Tríplice Fronteira. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

11 posturas autevolutivas vivenciadas quando da ressoma na Trifron e aplicadas à interassistenci-

alidade: 

01.  Abertismo consciencial: a oportunidade de praticar e acolher o novo, com autodis-

cernimento e bom humor. 

02.  Autassistência: a oportunidade de autaprender e investir na recuperação de cons,  

na interação proativa com os cognopolitas de Foz do Iguaçu. 

03.  Autoposicionamento: a oportunidade de utilizar o autodiscernimento perante deter-

minados comportamentos vivenciados na Trifron e promover as autorrecins necessárias. 

04.  Esclarecimentos: a oportunidade de assistir às consciências de diversas etnias. 

05.  Exemplarismo: a oportunidade de interagir, às vezes, sem saber, com a comunida-

de de intermissivistas e naturalmente perceber valores, comportamentos, hábitos mais homeostáti-

cos e cosmoéticos, e assim criar neossinapses para a próxima ressoma.  

06.  Fraternismo: a oportunidade de desenvolver a afetividade sadia entre as consciên-

cias, abarcando as singularidades individuais. 

07.  Hiperacuidade: a oportunidade de ampliar a autolucidez consciencial sobre a pró-

pria procedência extrafísica. 

08.  Multiculturalismo: a oportunidade de compreender e respeitar as formas de viver  

e pensenizar das multietnias existentes na Trifron. 

09.  Parapsiquismo: a oportunidade de usufruir (intuitiva ou conscientemente) de ambi-

ente farto (ou profuso) em energias imanentes (EI)  favoráveis à recomposição holossomática.  

10.  Poliglotismo: a oportunidade de aprender e praticar diversos idiomas, transpondo 

fronteiras. 

11.  Universalismo: a oportunidade de ampliar a cosmovisão a começar pelo próprio 

microuniverso 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-
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trais, evidenciando relação estreita com a ressoma na Trifron, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

08.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

09.  Interação  CCCI-Socin:  Conviviologia;  Neutro.  

10.  Moradia  em  Foz  do  Iguaçu:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

13.  Reurbanização  na  Tríplice  Fronteira:  Reurbanologia;  Neutro. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  RESSOMA  NA  TRIFRON  É  A  OPORTUNIDADE  AUTEVO-
LUTIVA  DE  UNIR  TRAFORES  EM  PROL  DA  INTERASSIS-

TÊNCIA  UNIVERSALISTA  E  DA  AUTOVIVÊNCIA  DO  MEGA-
DESAFIO  DA  MULTICULTUROLOGIA  CONSCIENCIOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, observa, valoriza e utiliza evolutivamente os au-

to e heterotrafores do local de ressoma? Quais autaprendizados evolutivos já adquiriu a partir da 

postura interassistencial? 

 
Filmografia  Específica:  

 

1.  Me vê Arroz e Feijão. Título Original: Me vê Arroz e Feijão. País: Brasil. Data: 2012. Duração: 3min30. 
Gênero: não ficção (curta metragem). Idade (censura): livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção & Roteiro: 

Rafael Bechlin; & Garon Piceli. Elenco: Lili Cristalvo; Rafael Bechlin; Garon Piceli; Paulo Lisboa; Miguel; Alejandra; 

Pukja; Allan; Marciano; Graci; Estelvina; & Joice Warken. Produção: Maris Sampaio; & Lili Cristalvo. Música: Wagner 
Vacca Verçosa; & Rudney de Paula. Figurino & Maquiagem: Joyce Warken. Edição: Paulo Lisboa; & Douglas Camar-

go. Estúdio: Quati Preto. Outros dados: premiado no Curta Iguassu Fast Forward Brasil. Sinopse: o curta metragem 

mostra a realidade da Trifron, ou seja, o cotidiano nos 3 países, pela face das moedas circulantes no comércio local. 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Rossa, Dayane; Oportunidade de Viver: Estudo sobre a Existência Humana e o Sentido da Vida; pref. 

Amin Lascani; revisores Equipe de Revisores da Editares; 328 p.; 8 seções; 47 caps.; 22 E-mails; 192 enus.; 1 foto; 1 mi-

nicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 179 termos; 10 filmes; 199 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 65. 

2.  Silva, Micael Alvino da; Breve História de Foz do Iguaçu; pref. Blasius Silvano Debald; 150 p.; 3 partes; 

12 caps.; 54 citações; 3 enus.; 6 fotos; 3 gráfs.; 1 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 121 siglas; 3 tabs.; 3 websites; 53 refs.; 
alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 88 a 96 e 117 a 119. 

3.  Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.; 240 

p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websi-
tes; glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2014; páginas 145 a 158. 

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 648, 651, 652 e 873.  
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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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Interna-
cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 109. 

6.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15seções; 150 

caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções 
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60 

tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21cm; br.; 2ª Ed. 

rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; pá-
ginas 42 e 44. 

7.  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 302. 

 

K. P. R. 
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R E T A R D A M E N T O    ME N T A L    C O L E T I V O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retardamento mental coletivo é a condição sindrômica e pandêmica aco-

metendo grupúsculos sociais humanos, sejam de líderes ou de liderados, mas dominados por ins-

tintos ou ideias atrasadas, fossilizadas e graves, além dos idiotismos culturais inocentes, das ca-

rências conscienciais e das atrofias dos cerebelos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo retardar vem do idioma Latim, retardare, “retardar; demorar; de-

ter; reter; impedir”. Apareceu no Século XIV. O sufixo mento procede também do idioma Latim, 

mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra retardamento surgiu no Século 

XV. O vocábulo mental provém do mesmo idioma Latim tardio, mentalis, “do espírito; mental”,  

e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no 

mesmo Século XV. O termo coletivo deriva do idioma Francês, collectif, e este do idioma Latim, 

collectivus, “que agrupa, ajunta”, de collectum, supino de colligere, “reunir; juntar; apanhar”. 

Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Entorpecimento mental grupal. 2.  Pandemia do retardamento men-

tal. 3.  Anacronismo evolutivo coletivo. 4.  Síndrome da debilidade mental coletiva. 

Neologia. As 4 expressões compostas retardamento mental coletivo, minirretardamento 

mental coletivo, maxirretardamento mental coletivo e síndrome da debilidade mental coletiva são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Higidez mental. 2.  Superdotação consciencial. 3.  Microminoria 

evolutiva humana. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os subpensenes; a subpensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; 

os grupopensenes; a grupopensenidade quando doentia; os repensenes; a repensenidade. 

 

Fatologia: o retardamento mental coletivo; os anacronismos; a vivência adulta no mais 

fundo do porão consciencial; as fossilizações; as manifestações grupais das consciênçulas; a oli-

gofrenia pessoal; a oligofrenia grupal; as hipofrenias; a insanidade mental em grupo; a loucura 

coletiva; as afecções mentais contagiosas; os histerismos coletivos; o crime organizado das má-

fias; os delírios de poder dos nazistas e neonazistas; as megapatologias religiosas. 

 

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 da diferenciação pensênica; o laboratório 

conscienciológico do cosmograma. 

Enumerologia: a Baratrosfera; os acidentes de percurso parapsíquicos; a macro-PK des-

trutiva; a heterassedialidade grupal; as energias conscienciais (ECs) antipáticas; a covardia ante  

o autoparapsiquismo; as autopatopensenidades. 

Binomiologia: o binômio arma-tradição. 
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Trinomiologia: o trinômio drogas-armas-dinheiro; o trinômio instinto-ignorância-obtu-

sidade; o trinômio povo-etinia-cultura. 

Politicologia: a autocracia; a demonocracia; a despotocracia; a teocracia; a mafiocra-

cia; a hierocracia; a asnocracia. 

Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a xenofobia; a raciocinofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da Barastrosfera; a síndrome minicerebelar; a síndrome da 

ectopia afetiva (SEA) grupal; a síndrome do heterassédio; a síndrome sociogênica coletiva. 

Maniologia: a megalomania; a mitomania; a teomania; a religiomania. 

Holotecologia: a dogmaticoteca; a idoloteca; a gregarioteca; a patopensenoteca; a trafa-

roteca; a socioteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Sociopatologia; a Neuropa-

tologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Criminologia; a Infortunística; a Antiquologia; a Mime-

ticologia; a Evoluciologia; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as pessoas oligofrênicas; as consréus ressomadas; as consciênçulas; as 

consbéis ressomadas psicóticas; as iscas humanas inconscientes; a massa humana impensante; as 

pessoas componentes da robéxis. 

 

Masculinologia: os caçulas evolutivos; os antepassados de si mesmos; os atiradores de 

elite (snipers ou serial killers governamentais); os militares esquizofrênicos fanáticos; os camica-

zes; os teoterroristas paranoicos; os pré-serenões vulgares; os vegetalistas multisseculares. 

 

Femininologia: as caçulas evolutivas; as antepassadas de si mesmas; as camicazes; as 

teoterroristas paranoicas; as pré-serenonas vulgares; as vegetalistas multisseculares. 

 

Hominologia: os Hominis obtusi; o Homo stultus; o Homo sapiens credulus; o Homo 

sapiens fanaticus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sa-

piens maffiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirretardamento mental coletivo = o descaso das autoridades do 

governo pela educação básica da população; maxirretardamento mental coletivo = a cultura 

oficial, tradicional, da lei da pena de morte, ou o assassinato estatal, demonstrando a falência da 

máquina do Estado. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais; as culturas inúteis. 

Absurdidades. Dentro do universo da Evoluciologia, convivemos neste planeta compul-

soriamente junto de companhias as mais diversificadas, ou com todas as categorias de princípios 

conscienciais em patamares diferentes de evolução, os seres vivos de multiformes manifestações 

bioquímicas, instintivas e interesses, desde os botânicos da Flora, os zoológicos da Fauna, até os 

superdiversificados entes humanos, demonstrando relativa autoconsciencialidade, muito embora 

ainda sem ocorrer a generalização do entendimento da sofisticada inteligência evolutiva (IE). Daí 

surgem as discrepâncias das absurdidades patológicas, teratológicas e anticosmoéticas entre os 

componentes da Humanidade. 

 

Neofobismos. Na análise da Intrafisicologia, as consciências não evoluem no mesmo rit-

mo, condição esta dependente da Intencionologia pessoal. Há travões evolutivos. Tal fato desen-

cadeia comportamentos deslocados, arcaicos, extemporâneos, inadequados e excêntricos, muitos 

patológicos e regressivos, acarretando aprioropatias, interioroses e neofobismos. 
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Sociopatologias. No contexto da Conscienciometrologia, a técnica da circularidade per-

mite a identificação das progressões, inclusive macropatológicas, relativas às questões sociais na 

Terra, por exemplo, estes 3 processos sociopáticos antimentaissomáticos, dispostos na ordem de 

pioria nosográfica: 

1.  Cultura inútil: a Filosofia do Ignorantismo, a Nadalogia. 

2.  Idiotismo cultural: a prática do linchamento das multidões homicidas de ocasião. 

3.  Retardamento mental coletivo: os suicídios coletivos, em conjunto, de centenas de 

fanáticos, ao mesmo tempo; o caso da Guiana. 

 

Taxologia. De acordo com a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de fatos tornados públicos, há décadas, apontando as manifestações indiscutíveis do re-

tardamento mental coletivo de pessoas capazes de viver no mundo moderno, em pleno Século 

XXI (Ano-base: 2008): 

01.  Belicismo. Há países defendendo oficial e publicamente, por intermédio dos líderes 

intransigentes, as guerras preventivas e as torturas, por exemplo, os EUA, a megapotência belicis-

ta e hegemônica. 

02.  Bombas. Ainda se fabricam artefatos nucleares letais e são mantidos os respectivos 

arsenais, por exemplo, nos EUA, na Rússia e em diversos outros países. 

03.  Brainwashing. Existem poderosas seitas lavadoras de cérebro, por exemplo, dentre 

as piores, o Opus Dei, da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), tendo 72.375 membros, es-

palhados em 87  países. 

04.  Censuras. Severos serviços de censura são mantidos de modo draconiano, por 

exemplo, em países islâmicos, tolhendo a liberdade de milhões de cidadãos. 

05.  Debilidade. Há povos inteiros ainda reelejendo líderes portadores de debilidade 

mental, crônica, ou da oligofrenia amena, mas óbvia, por exemplo, o presidente George Walker 

Bush (1946–), nos EUA. 

06.  Genocídios. Ainda se cometem, hoje, genocídios, em grande escala, reiteradamente, 

qual acontecia na Antiguidade mais remota, por exemplo, em Ruanda, na África. 

07.  Homens-bomba. Há conscins se matando e assassinando outras pessoas, através de 

suicídios-homicídios, ao estilo da Idade Média, em troca de promessas infantis da entrada no 

pseudoparaíso, por exemplo, os homens-bomba e mulheres-bomba. 

08.  Homens-obtusos. Existem grupelhos de cultores sinceros da hipótese da Terra cha-

ta nos EUA. 

09.  Homens-quadrúpedes. Há pessoas adultas, raras, ainda andando, o tempo todo, 

com as 4 extremidades dos membros apoiadas no chão, iguais aos animais quadrúpedes, estranha 

aberração do desenvolvimento humano (síndrome minicerebelar), pois é forma de locomoção 

abandonada pela raça hominal há mais de 3 milhões de anos no cenário da evolução. Exemplos: 

os célebres 5 irmãos curdos do vilarejo da Turquia; os 3 irmãos chilenos de Pencahue, em San Vi-

cente de Tagua Tagua, no Chile. 

10.  Mutilações. Há dezenas de países ainda adotando o costume tribal das mutilações 

sexuais ou o crime antibiológico da circuncisão, e até a infibulação, sobre recém-nascidos e ado-

lescentes. 

 

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 o retardamento mental coletivo, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

1.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia. 

2.  Amoralidade:  Parapatologia. 

3.  Anacronismo:  Paracronologia. 
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4.  Consciênçula:  Conscienciometrologia. 

5.  Desviacionismo:  Proexologia. 

6.  Satisfação  malévola:  Parapatologia. 

7.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia. 

 

IMPORTA  SEMPRE  ATENTARMO-NOS  PARA  O  FATO  DE  

VIVERMOS  EM  SOCINS  AINDA  PATOLÓGICAS,  ONDE  AS  

MANIFESTAÇÕES  PESSOAIS  PODEM  SER  MAIS  EVOLUÍ-
DAS  E  COSMOÉTICAS  SE  COMPARADAS  ÀS  COLETIVAS. 

 

Questionologia. Você ainda participa diretamente de ações racionalmente classificadas 

como retardamentos mentais coletivos?  Já tentou mudar o contexto, pelo menos, no holopensene 

pessoal? 
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R E T I D Ã O    AU T O P E S Q U I S Í S T I C A  
( A U T O C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retidão autopesquisística é a característica ou qualidade da conscin, ho-

mem ou mulher, capaz de empregar sem desvios, com integridade e coerência, a teática autoin-

vestigativa incessante do ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem–rea-

valiação, visando eliminar gradualmente trafares e autocorrupções dificultadoras da autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo retidão vem do idioma Latim rectitudo, “retitude; reto; correto”. 

Surgiu no Século XVI. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo”. A palavra pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, 

pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda a parte; 

informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autoincorruptibilidade autopesquisística. 2.  Retidão investigativa.  

3.  Ciclo autoconscienciométrico retilíneo. 4.  Integridade intraconsciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas retidão autopesquisística, retidão autopesquisísti-

ca precoce e retidão autopesquisística madura são neologismos técnicos da Autocosmoetico-

logia. 

Antonimologia: 1.  Perfídia autopesquisística. 2.  Autocorrupção conscienciométrica.  

3.  Autoinvestigação sinuosa. 4.  Autopesquisometria desonesta. 5.  Heteropesquisologia. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial em decorrência da autopesquisa; a retidão 

crescente do know-how autoinvestigativo; o trade-off libertário; a intentio recta autopesquisística; 

a coragem evolutiva do strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmoeticidade autopesquisística. 

Citaciologia. Eis citação de Confúcio (551–479 a.e.c.) relacionada ao tema: – É conveni-

ente saber sufocar, ou ao menos moderar a cólera, o temor, a tristeza, a alegria, e outras agita-

ções profundas que podem alterar a retidão da alma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retidão autopesquisística; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a depuração autopensêni-

ca ininterrupta; a autopensenização a favor do Cosmos; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a retidão autopesquisística; o primado do investimento autopesquisístico; os 

diferentes patamares de autoconsciência no ciclo autoconscienciométrico; a integridade na aplica-

ção de instrumentos de medida da consciência; o conscienciograma; a vontade de acertar; a dedi-

cação; a precisão autoinvestigativa; a primeira avaliação autoconscienciométrica; a reavaliação 

autoconscienciométrica contínua; a varredura intraconsciencial; a concretude da consciência; a im-

portância do feedback para o autodiagnóstico; a autobservação dos modos estereotipados de agir  

e reagir no cotidiano; as retroposturas; o timbre de voz; a postura somática ao sentar e caminhar; 

o vocabulário pessoal; o caráter; a inclinação; os interesses; a pesquisa automesológica; as ten-

dências personalíssimas; o diagnóstico quanto ao tipo de temperamento; os trafores e trafares do 

modo de ser; a estrutura mantenedora do temperamento pessoal; a identificação do materpensene 

pessoal; a escrita evidenciando a realidade intraconsciencial; o mapeamento das reações emocio-

nais; os esquemas mentais e mecanismos de defesa do ego (MDEs) diagnosticados; a antessala auto-

trafarista; a falta de retidão autopesquisística na defesa da autoimagem idealizada; a autavaliação 
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da intencionalidade; a introspecção necessária à análise autopesquisística; a heterobservação en-

quanto espelho autoinvestigativo; o combate diário às autocorrupções colocado em prática através 

do ciclo autoconscienciométrico; o tempo necessário para as autorreciclagens; a paciência para 

empreender as mudanças dos traços pessoais; a alteração para melhor do percurso sináptico nas 

reações pessoais; a assunção de desafios com foco na autossuperação; as conquistas reforçadoras 

do autoinvestimento na autossuperação; a reciclagem do temperamento; a autoincorruptibilidade 

crescente advinda de autorreciclagens desencadeadas a partir do diagnóstico autopesquisístico 

correto; a megacontrariedade do cientista materialista; o curso conscin-cobaia; o curso de Extensão 

em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1). 

 

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

consciencial autopesquisística; as manifestações holossomáticas autoinvestigadas com retidão; os 

princípios e valores pessoais renovados a partir da prática da tenepes; os insights estimuladores de 

recins percebidos durante os trabalhos bioenergéticos; o retorno energético sadio devido ao inves-

timento na melhoria pessoal; a análise autopesquisística através dos registros parafenomenológi-

cos; a holomaturidade teática dinamizada pelo investimento autopesquisístico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa incessante–autenfrentamento progressivo;  

o sinergismo retidão de conduta–autexemplificação sadia; o sinergismo autopensenidade retilí-

nea–retidão pessoal; o sinergismo integridade autopesquisística–responsabilidade evolutiva. 

Principiologia: os princípios da retidão; o princípio da autopesquisa; o princípio do 

aproveitamento máximo das oportunidades autoinvestigativas durante a vida intrafísica; o prin-

cípio consciencial da autoeducação evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica conduzindo à retidão au-

topesquisística. 

Codigologia: o códego; o código pessoal de Cosmoética (CPC) aprimorando a retidão 

autopesquisológica; o código do exemplarismo pessoal (CEP) relativo à autopesquisa. 

Teoriologia: a teática evolutiva; a teoria da avaliação da consciência; a teoria da evo-

lução através dos autesforços; a teoria da autocoerência; a teoria da inteligência evolutiva (IE); 

a teoria da autossuperação evolutiva; a teática conscienciológica. 

Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas de autossondagem bioenergética; as técnicas 

de autopesquisa; as técnicas da reeducação autopensênica após diagnóstico autopesquisológico; 

as técnicas de autaperfeiçoamento através da retidão autopesquisística. 

Voluntariologia: os voluntários intermissivistas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Autocogni-

ciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisí-

vel da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos catalisadores da retidão cosmoética; os efeitos da retidão auto-

pesquisística nas reciclagens intraconscienciais; os efeitos da autoincorruptibilidade autopesqui-

sística nos autodesempenhos cotidianos; os efeitos da autodeterminação investigativa; os efeitos 

da retidão autopesquisológica no amadurecimento consciencial; os efeitos do ciclo autoconscien-

ciométrico na autoproéxis; os efeitos da retidão autopesquisística na educação autoprogramada 

para a evolução. 
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Neossinapsologia: as neossinapses nas reciclagens intraconscienciais; as neossinapses 

intermissivas ampliando a retidão intraconsciencial; as neossinapses geradas pela teática da in-

corruptibilidade autopesquisística. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autoconscienciométrico ava-

liação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfren-

tamento-autossuperação (4 etapas da Autoconsciencioterapia). 

Enumerologia: o ato de olhar-se; o ato de refletir; o ato de perscrutar as próprias emo-

ções; o ato de questionar-se nas reações pessoais; o ato de enfrentar-se; o ato de autossuperar-se; 

o ato de reavaliar-se continuamente. 

Binomiologia: o binômio autopesquisa sadia–descondicionamento sacralizador; o binô-

mio autopesquisa-autenticidade; o binômio autoincorruptibilidade-autocoerência; o binômio re-

tidão autopesquisística–realismo autotarístico; o binômio realidade consciencial–aparência hu-

mana; o binômio liberdade interior–autopesquisa eficaz; o binômio autanálise inicial–neoauto-

descobertas reavaliativas; o binômio autoincorruptibilidade-autocosmoeticidade. 

Interaciologia: a interação recolhimento íntimo–retidão autopesquisística; a interação 

autocrítica-autoconhecimento; a interação autopesquisa qualificada constante–reciclagens intra-

conscienciais infindáveis; a interação discernimento autoinvestigativo–eficácia autopesquisísti-

ca; a interação retidão evolutiva–autoconsciencialidade madura; a interação autenticidade cons-

ciencial–integridade autopesquisística; a interação incorrupção pessoal–autoconsciência cosmoé-

tica. 

Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio autopesquisa-autocog-

nição-autocorreção; a retidão autopesquisística catalisando o trinômio autoconceito-autoimagem-

autestima. 

Polinomiologia: o polinômio libertário autestima-autoconfiança-autossuficiência-auto-

desenvoltura; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo. 

Antagonismologia: o antagonismo incorruptibilidade autopesquisística / corruptibilida-

de autopesquisística; o antagonismo retidão autoinvestigativa continuada / retidão autoinvestiga-

tiva interrompida; o antagonismo pesquisa convencional / autopesquisa conscienciológica;  

o antagonismo rigor autopesquisístico / tendência autoperdoadora; o antagonismo cérebro pes-

quisado pela Eletronótica / paracérebro autopesquisado pela Conscienciologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais o autopesquisador se conhecer, melhor 

compreende o outro. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a proexocracia;  

a cognocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia evolutiva. A política da reeducação estimu-

lada pela retidão autopesquisística. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado à retidão autopesquisística. 

Filiologia: a conscienciofilia; a pesquisofilia; a autocriticofilia; a evoluciofilia; a interas-

sistenciofilia; a autorreciclofilia; a anticonflitofilia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a autossuperação da síndrome da medio-

crização existencial. 

Mitologia: o mito da mudança de temperamento sem autesforços. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a volicioteca; a recexoteca; a recinoteca; a potencio-

teca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Intraconscienciolo-

gia; a Voliciologia; a Autodecidologia; a Priorologia; a Recinologia; a Autexemplologia; a Inter-

assistenciologia; a Autocoerenciologia; a Magnoproexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin sensitiva cosmoética; a conscin autopesquisadora; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o evoluciente; o homem reflexivo; o amparador intrafísico; o autodeci-

sor; o intermissivista; o cognopolita; o exemplarista; o experimentador; o pesquisador; o reciclan-

te existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o parapercepciologista; o projetor consciente;  

o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; 

o homem de ação. 

 

Femininologia: a evoluciente; a mulher reflexiva; a amparadora intrafísica; a autodeci-

sora; a intermissivista; a cognopolita; a exemplarista; a experimentadora; a pesquisadora; a reci-

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

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a parapercepciologista; 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 autoperquisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo 

sapiens conscientiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retidão autopesquisística precoce = a aplicação do ciclo autoconsciencio-

métrico pelo(a) inversor(a) existencial ainda na fase preparatória da proéxis; retidão autopesqui-

sística madura = a aplicação do ciclo autoconscienciométrico pela conscin, homem ou mulher, na 

fase executiva da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a cultura da recin ininterrupta; a cultura 

invexológica; a cultura recexológica; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da auto-

pesquisa contrapondo os valores puramente materiais; a cultura de se dedicar à autevolução. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, na ordem de ocorrência as 4 etapas do 

ciclo autoconscienciométrico acompanhados de exemplos dos componentes estruturais: 

1.  Avaliação: o olhar atento sobre si próprio; o preenchimento dos primeiros testes 

autoconscienciométricos; o mapeamento dos detalhes evidentes da manifestação pessoal; a inves-

tigação de ganhos secundários. Esta é a etapa inicial da autopesquisa. 

2.  Diagnóstico: a análise dos resultados obtidos a partir da autavaliação inicial; o diag-

nóstico conscienciométrico; a heterocrítica aprimorando o autodiagnóstico; a necessidade de au-

torreflexão para compreender a síntese conscienciométrica. Esta é a etapa definidora do foco do 

autenfrentamento. 

3.  Reciclagem: a decisão pela mudança; a condição de autoimperdoador colocada em 

prática; a autoviragem existencial ampliando a reciclofilia; a assunção dos desafios evolutivos vi-

sando autossuperações. Esta é a etapa de ultrapassagem dos gargalos pessoais paralisadores da 

autevolução. 

4.  Reavaliação: a revisitação dos registros autopesquisísticos de metas pessoais de cur-

to, médio e longo prazo; a neoanálise autoinvestigativa dos trafores, trafares e trafais; a reavalia-

ção geradora de diagnósticos pontuais e profundos; a necessidade de ousadia evolutiva. Esta  

é a etapa do autobalanço intraconsciencial. 
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Taxologia. Sob o enfoque da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 10 tipos de autoincorruptibilidade evidenciando aplicação prática da retidão autopesqui-

sística no cotidiano da vida intrafísica: 

01.  Autoincorruptibilidade bioenergética. 

02.  Autoincorruptibilidade emocional. 

03.  Autoincorruptibilidade financeira. 

04.  Autoincorruptibilidade informacional (tares). 

05.  Autoincorruptibilidade intelectual. 

06.  Autoincorruptibilidade jurídica. 

07.  Autoincorruptibilidade organizacional. 

08.  Autoincorruptibilidade pesquisística. 

09.  Autoincorruptibilidade profissional. 

10.  Autoincorruptibilidade somática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retidão autopesquisística, indicados para a expansão das 

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

01. Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02. Autodialética  evolutiva:  Autorrecexologia;  Neutro. 

03. Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09.  Megacondição  evolutiva:  Egologia;  Homeostático. 

10.  Megacontraditoriedade:  Contradiciologia;  Nosográfico. 

11.  Megaconvergência  intraconsciencial:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  DA  RETIDÃO  AUTOPESQUISÍSTICA  AUMENTA  

A  AUTOINCORRUPÇÃO  E  INTEGRIDADE  AUTOINVESTIGA-
TIVA  PERANTE  A  CONQUISTA  DE  AUTOPOTENCIALIDADES  

E  RECICLAGEM  DOS  TRAFARES  RUMO  À  SERENOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue aplicar a retidão autopesquisística? 

Quais os resultados? 

 
Bibliografia  Específica: 
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D. R. 
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R E T I F I C A Ç Ã O  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retificação é o ato, processo ou efeito de retificar, tornando reto, exato,  

alinhado e consertado algum procedimento errado, equivocado ou omisso. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo retificação deriva do idioma Latim, rectificatio, constituído pelo 

vocábulo rectus, “regido; governado; erguido; endireitado; direito; reto; direto”; e pelo elemento 

de composição ficare, conexo a facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; 

cumprir; cometer”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Revisão. 02.  Reajuste; resgate. 03.  Reparação. 04.  Restauração. 

05.  Reforma. 06.  Reciclagem; renovação. 07.  Recomposição; recuperação. 08.  Correção.  

09.  Emenda. 10.  Acerto; conserto. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo retificação: 

autorretificação; heterorretificação; rectificação; rectificar; retífica; retificabilidade; retificada; 

retificado; retificador; retificadora; retificante; retificar; retificativa; retificativo; retificável. 

Neologia. As 3 expressões compostas retificação cosmoética, retificação intelectual  

e retificação social são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 01.  Engano. 02.  Desajuste. 03.  Incorreção. 04.  Omissão. 05.  Deslei-

xo. 06.  Dispersão. 07.  Indisciplina. 08.  Autocomplacência. 09.  Autoindulgência. 10.  Autenga-

nologia. 

Estrangeirismologia: o recall; o modus operandi da proéxis; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das reciclagens intra e extraconscienciais; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopen-

senes; a harmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a retificação; a retificação imediata; a retificação demorada; a retificação re-

tardada; a retificação tardia; a exigência da retificação devido à falibilidade existente como parte 

inerente do ser humano; o fato de ninguém ser perfeito; a Imperfecciolândia; o ato de se cometer 

enganos; a tríade da erronia; a retificação do engano pessoal; a retificação do engano alheio;  

o preenchimento da fissura cultural; as retificações cosmoéticas; a retificação de rumo; a retifica-

ção da Natureza; a ortotopia; a autauditoria; o uso do semancol; a revisão; a errata; a recontagem; 

o estorno; a retratação; o reprocessamento; a recéxis; a recin; os arranjos; os ajustes; os remendos; 

as correções; os consertos; as reformas; os aperfeiçoamentos; os caminhos até o acerto; a retifica-

ção do desvio do caminho; o reencaminhamento; a retificação moral antes da dessoma. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os extrapolacionismos parapsíquicos; a predisposição ao acerto per-

mitindo a admissão ao Curso Intermissivo Pré-ressomático; o planejamento intermissivo da proé-

xis incluindo as retificações dos erros multisseculares. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade firme–intenção cosmoética–autodisponibilidade 

efetiva; o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão grupocármica. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) endireitando continua-

mente as autocondutas. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas alertando quanto às vantagens da 

retificação imediata dos erros; a teoria do revisionamento cosmoético; a teoria da renovação 

proexológica; a teoria e a prática da retomada de tarefa. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas da autorganização. 

Voluntariologia: os agentes retrocognitores do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexologistas; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Efeitologia: os efeitos sadios da retificação imediata dos enganos; o efeito tranquiliza-

dor das retificações exitosas. 

Ciclologia: o ciclo autesforço-autoquestionamento-autorreflexão-autorretificação; o ci-

clo erro-retificação-acerto. 

Enumerologia: a retificação cognitiva; a retificação moral; a retificação cosmoética;  

a retificação social; a retificação megafocal; a retificação pessoal; a retificação grupal. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio heterocrítica-retificação. 

Crescendologia: o crescendo esforço-competência; o crescendo existencial retificador 

aleatoriedade-retilinearidade; o crescendo inteligente equívoco-retificação. 

Trinomiologia: o trinômio analisar-retificar-acrescentar; o trinômio erro-engano-omis-

são; o trinômio autocognição-autoconscientização-autorretificação. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-retificação-acréscimo-aprofunda-

mento. 

Antagonismologia: o antagonismo retificação eficaz (acerto) / retificação protelada (er-

ro); o antagonismo exemplo retificador / exemplo desviante. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na busca de se acertar cada vez mais. 

Filiologia: a neofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;  

a autocoerenciofilia; a autodisciplinofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a cognoteca; a analiticoteca; a mentalsomatoteca;  

a intelectoteca; a proexoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Criticologia; a Discernimentologia; a Intenciono-

logia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Desassediologia; a Conviviologia; 

a Grupocarmologia. 

 

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 predisposta à retificação; a pessoa displicente com as autorretifi-

cações; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autoimperdoador; o reto-

mador de tarefa. 

 

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 autoimperdoado-

ra; a retomadora de tarefa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rector; o Homo sapiens corrector; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; 

o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens neophilicus;  

o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Ho-

mo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retificação cosmoética = o reajuste moral da retratação pública; retifica-

ção intelectual = a revisão do texto equivocado; retificação social = o resgate econômico em fa-

vor de alguém ou grupo. 

 

Culturologia: a reestratificação cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Manutenção  dinâmica:  Constanciologia;  Homeostático. 

12.  Recobramento:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 
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O  ATO  DA  RETIFICAÇÃO  PESSOAL,  DE  QUALQUER  NA-
TUREZA,  ALÉM  DA  BOA  INTENÇÃO  E  DA  BOA  VONTADE,  

EVIDENCIA  SEMPRE  MAIOR  INTELIGÊNCIA  E  AUTODIS-
CERNIMENTO  COSMOÉTICO  POR  PARTE  DA  CONSCIN. 

 

Questionologia. Como procede você, leitora ou leitor, com as retificações? Você está 

sempre pronto a retificar os próprios enganos? Ainda existem contextos pessoais à espera de reti-

ficações? 
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R E T O M A D A    A U T E V O L U T I V A  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retomada autevolutiva é o ato ou efeito de o intermissivista, homem ou 

mulher, reassumir as priorizações otimizadoras da própria evolução consciencial, realizando as 

reciclagens necessárias a fim de cumprir cosmoeticamente os compromissos proexológicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo tomar é de origem incerta. Surgiu no Século XII. 

O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”.  

O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, 

evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Reconquista da autevolução. 2.  Recuperação da autevolução.  

3.  Resgate da evolução pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas retomada autevolutiva, retomada autevolutiva bá-

sica e retomada autevolutiva avançada são neologismos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Rompimento da autevolução. 2.  Negligência autevolutiva. 3.  Pro-

crastinação da evolução pessoal. 4.  Abandono da evolução pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às responsabilidades dos paradeveres evolutivos. 

Coloquiologia: o dito popular “querer é poder” embasado na Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autocomprometimento evolutivo; o holopense-

ne pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene pessoal da antidispersividade; os patopensenes;  

a patopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a autossuperação da pressão holopensêni-

ca; as reciclagens autopensênicas sobre Evoluciologia; as autopensenizações recicladoras; o holo-

pense da autossuperação. 

 

Fatologia: a retomada autevolutiva; a autocatálise evolutiva; a reciclagem dos megatra-

fares; a retomada da lucidez diante dos mecanismos de defesa do ego (MDEs); as recins necessá-

rias; o descarte das automimeses dispensáveis; a recin dinâmica; a recin espontânea; a recin auto-

imposta; a reciclagem implícita; a autossuperação do porão consciencial do adulto; o Paradireito; 

os paradeveres autoimpostos; o autoposicionamento quanto ao autassédio; o aproveitamento das 

crises existenciais pró-evolutivas; a autossuperação da inibição comunicativa; a docência consci-

enciológica; o autodidatismo cosmoético; a autopesquisa ininterrupta; as gescons; a tares substitu-

indo a tacon. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem lúcida 

interassistencial; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a amparabilidade extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre ex-colegas de Curso Intermissivo (CI). 

Principiologia: o princípio cosmoético de intencionar o melhor para todos; o princípio 

coexistencial da admiração-discordância; o princípio da autevolução lúcida; o princípio dos 

acordos firmados consigo mesmo; o princípio das cláusulas pétreas da autoproéxis; o princípio 

“se algo não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem”; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP). 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação de cons por meio das reciclagens intraconscien-

ciais. 

Tecnologia: as técnicas evolutivas da Conscienciologia (invéxis e recéxis); a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automen-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Efeitologia: os efeitos da recéxis no próximo CI avançado; os efeitos do cumprimento 

dos paradeveres evolutivos na vida intrafisica; a autopercepção dos efeitos da bolha energética 

pessoal; os efeitos da retrossenha pessoal. 

Neossinapsologia: a busca do conhecimento formal para criar neossinapses; o abertis-

mo consciencial na criação das neossinapses evolutivas; a criação das neossinapses pela prática 

da interassistência a todas as consciências. 

Ciclologia: o ciclo agir bem–sentir-se bem; o ciclo das neoideias retificadoras; a auto-

compreensão do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio causa-efeito; o binômio 

posicionamento-autossuperação; o binômio amparador-amparando. 

Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista com altas habilidades e baixo rendimento 

proexológico; o paradoxo de o erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolu-

tivo; o paradoxo de a opção pela zona de conforto intrafísica acarretar extremo desconforto ex-

trafísico. 

Legislogia: a autocompreenção da lei de causa e efeito. 

Fobiologia: a proexofobia do intermissivista; a recexofobia; a fobia no cumprimento de 

tarefas interassistenciais. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a socioteca; 

a convivioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autexperimentologia; a Autodeterminolo-

gia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Mentalsomatologia; a Percepcio-

logia; a Paradireitologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a consciência interassistencial; as consciências colegas do CI; a cons-

ciência interdependente. 

 

Masculinologia: o intermissivista deslocado; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o proexista; o tocador de obra; o verbetólogo; o paradireitólogo; o retomador de tarefa; o epi-

centro consciencial; o intermissivista lúcido; o agente retrocognitor; o exemplarista assistencial;  

o empreendedor evolutivo; o docente da Conscienciologia; o acoplador assistencial; o doador 

energético assistencial; o compassageiro evolutivo. 

 

Femininologia: a intermissivista deslocada; a reciclante existencial; a inversora existen- 

cial; a proexista; a tocadora de obra; a verbetóloga; a paradireitóloga; a retomadora de tarefa;  

a epicentro consciencial; a intermissivista lúcida; a agente retrocognitora; a exemplarista assisten- 

cial; a empreendedora evolutiva; a docente da Conscienciologia; a acopladora assistencial; a doa-

dora energética assistencial; a compassageira evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens autolucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retomada autevolutiva básica = o retorno ao voluntariado objetivando 

otimizar as autossuperações; retomada autevolutiva avançada = a reassunção autoimposta dos pa-

racompromissos tarísticos objetivando o compléxis. 

 

Culturologia: a cultura da recin ininterrupta; a cultura da Cosmoética; a cultura da in-

terassistencialidade; a cultura de hábitos sadios; a cultura do melhor para todos; a cultura do 

aprendizado ininterrupto; a cultura da leitura útil; a cultura do lazer sadio; a cultura do autodi-

datismo cosmoético. 

 

Realidade. Sob a ótica da Evoluciologia, sempre há tempo para a retomada autevolutiva. 

A consciência intermissivista tem o livre arbítrio a favor de si. 

Aportes. Quando utilizados de modo sadio, os aportes recebidos durante a atual vida in-

trafísica atuam ao modo de facilitadores para a consciência reescrever a própria História Pessoal. 

CPC. De acordo com a Evoluciologia, o reciclante existencial, ao retomar o paradever 

intermissivo, adota novas posturas cosmoéticas através da atualização do código pessoal de Cos-

moética, a exemplo dessas 6, dispostas em ordem alfabética: 

1.  Autorreflexão: refletir sobre situações conflituosas pessoais e interpessoais. 

2.  Escuta ativa: ouvir com atenção a mensagem e a necessidade do outro. 

3.  Estabilidade: planejar e construir o pé-de-meia, garantindo a estabilidade financeira. 

4.  Interassistência: solicitar ajuda de outra consciência quando necessário. 

5.  Lucidez: desenvolver maior lucidez durante as interrelações e perante fatos e para-

fatos. 

6.  Pacificação: conquistar a pacificação íntima através da ortopensenidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retomada autevolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

03.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06.  Demissionário  antievolutivo:  Autorregressiologia;  Nosográfico. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Irresponsabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Necessidade  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 
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A  RETOMADA  AUTEVOLUTIVA  INICIA  COM  A  AUTOCONS-
CIENTIZAÇÃO  DO  TEMPERAMENTO  DISPERSIVO.  REALI-

ZAR  AS  RECINS  NECESSÁRIAS  PERMITE  ALCANÇAR  ME-
TAS  EXISTENCIAIS  PRIORITÁRIAS  AUTOPACIFICADORAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista deslocado, cultiva 

novos hábitos, com a finalidade de iniciar as autorreciclagens? Identifica qualidades de empreen-

dedor evolutivo capaz de resgatar a autoprogramação existencial? 
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R E T O M A D A    D A    P R O F I S S Ã O  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retomada da profissão é o ato de a conscin, homem ou mulher, recome-

çar, reocupar ou voltar a exercer atividade, cargo, função ou trabalho após postura recicladora, au-

tenfrentando trafares e imaturidades os quais resultaram na desistência do ofício. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo tomar é de origem incerta. Surgiu no Século XII. 

O vocábulo profissão vem do mesmo idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; ma-

nifestação; promessa; anúncio; publicação; ação de professar, de ensinar; profissão; mister; esta-

do; exercício; ocupação; emprego”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Recomeço da profissão. 2.  Reconquista do cargo profissional.  

3.  Retorno à profissão. 4.  Volta à atividade profissional interrompida. 

Neologia. As duas expressões compostas retomada precipitada da profissão e retomada 

madura da profissão são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Abandono da profissão. 2.  Deserção da profissão. 3.  Desistência do 

cargo. 4.  Dissidência do trabalho.  

Estrangeirismologia: a unfinished task; o upgrade evolutivo; o timing consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à profissionalidade pessoal. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abandono 

significa imaturidade. Abandono exige correção. Retomada exige reciclagem. Retomar: oportu-

nidade interassistencial.  

Citaciologia: – Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um 

dia na tua vida (Confúcio, 551–479 a.e.c.). 

Ortopensatologia: – “Profissão. Quem tem ofício, não morre de fome”. “A maioria das 

categorias das profissões pode ser interassistencial dependendo do padrão pensênico e da intenci-

onalidade cosmoética da conscin profissional”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluci-

opensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a pensenidade trafo-

rista; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; a responsabi-

lidade de limpeza do rastro pensênico. 

 

Fatologia: a retomada da profissão; os motivos da escolha de determinada carreira pro-

fissional; a profissionalidade sadia; o contexto da profissão no cumprimento da programação 

existencial; o público alvo assistencial; a vontade de trabalhar; a autossustentabilidade financeira; 

os valores pessoais alinhados aos valores profissionais; a profissão cosmoética; a capacidade de 

enfrentar os problemas, dificuldades e crises profissionais; o  autodomínio emocional; a prioriza-

ção do mentalsoma; a reciclagem intraconsciencial necessária para a aquisição de novas posturas; 

as crises oferecendo oportunidades de crescimento; as imaturidades conscienciais; o desânimo em 

iniciar a jornada de trabalho; o tédio; o ócio; a falta de metas evolutivas; a escolha da profissão 

pelo status; a remuneração insuficiente; a impaciência e a irritabilidade no ambiente de trabalho; 

a estagnação profissional; o comodismo; a zona de conforto; a falta de investimento em novos 

cursos; o medo do desemprego; as constantes mudanças de trabalho; o mau humor; a melin  

e o desgosto quanto à vida profissional; a contagem regressiva para as férias e feriados; as auto-
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mimeses desnecessárias; as reclamações constantes; o deslocamento no ambiente profissional;  

o sentimento de não pertencimento; a baixa produtividade; as autocorrupções; a constante autava-

liação trafarista; a eliminação dos traços antiassistenciais; a aquisição de traços faltantes; o forta-

lecimento dos traços-força; a retomada da profissão podendo ser desvio proéxico; o planejamento 

prévio diante da mudança de carreira; os autenfrentamentos dos gargalos pessoais interferindo no 

profissional; o ato de arregaçar as mangas para sair da inércia profissional; a satisfação no traba-

lho; o ato de assumir o ônus e o bônus profissionais; a profissionalidade enquanto pilar da pro-

éxis. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as assimilações energéticas (assins) sem as devidas desassimilações 

energéticas (desassins); o autodomínio bioenergético; a repercussão multidimensional do trabalho 

realizado; o amparo extrafísico de função; o Curso Intermissivo (CI); o auto e heterodesassédio; 

as iscagens inconscientes; as reconciliações multisseculares no ambiente de trabalho. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autorreflexão; o sinergismo recin-recéxis; 

o sinergismo reciclagem existencial–carreira profissional interassistencial; o sinergismo do em-

prego dos trafores na atuação profissional; o sinergismo ocupação de subsistência–cumprimento 

da proéxis. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio do anticomodismo; o princípio da autopesquisa; o princípio da 

interassistencialidade; o princípio da evolução consciencial; o princípio do devagar e sempre. 

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

(CGC); o código de ética profissional. 

Teoriologia: a teoria e prática da retomada de tarefa; a teoria do megafoco profissio-

nal; a teoria do vínculo profissional; a teática da reciclagem intraconsciencial quanto à retoma-

da profissional; a teoria do porão consciencial; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da 

inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da reciclagem 

existencial (recéxis); a técnica do enfrentamento do malestar; a técnica do estado vibracional;  

a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntário retomador de tarefa; as recins e recéxis promovidas pela 

atuação no voluntariado conscienciológico; o vínculo conscienciológico do voluntariado; o para-

voluntariado.  

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

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenci-

ologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio 

Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da profissão na proéxis; o efeito das omissões deficitárias; o efeito 

do porão consciencial; o efeito das expectativas frustradas; o efeito da autoconsciencioterapia 

nas reciclagens pessoais; o efeito evolutivo da recin cirúrgica; o efeito assistencial do emprego 

da inteligência evolutiva; o efeito da decisão pelo autodesassédio. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas autorreflexões; as neossinapses gera-

das pelo uso dos trafores; as neossinapses geradas pela superação dos trafares; as neossinapses 

das reciclagens intraconscienciais; a retomada da profissão criando neossinapses. 
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Ciclologia: o ciclo da vida profissional; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestiga-

ção-autodiagnóstico-autoenfrentamento-autossuperação da retomada da profissão; o ciclo das 

reciclagens na retomada da carreira profissional; o ciclo desconforto-autenfrentamento. 

Enumerologia: a profissão cosmoética; a profissão qualificada; a profissão interassis-

tencial; a profissão evolutiva; a profissão coerente; a profissão exemplarista; a profissão ajustada. 

Binomiologia: o binômio expectativa frustrada–surto de imaturidade; o binômio profis-

são-proéxis; o binômio profissão-autossustentabilidade; o binômio emprego dos trafores–supera-

ção dos trafares; o binômio recin-recéxis; o binômio retomada-autenfrentamento. 

Interaciologia: a interação profissão-proéxis; a interação profissão-interassistência;  

a interação priorização-evolução; a interação autassistência-heterassistência. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo atuação profissional–conse-

cução proexológica; o crescendo atuação profissional–atuação interassistencial; o crescendo 

autoconhecimento-autocoerência; o crescendo aprendente-semperaprendente.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio trafores-trafares-trafa-

is; o trinômio realização profissional–alinhamento proéxico–satisfação íntima; o trinômio profis-

sionalidade-economicidade-cosmoeticidade; o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodis-

ciplina. 

Polinomiologia: o polinômio recin-recéxis-interassistência-proéxis; o polinômio autas-

sistência–higidez holossomática–desempenho profissional–resultados interassistenciais; o poli-

nômio autoconhecimento-autoconfiança-autodeterminação-autodecisão-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo satisfação pessoal / insatisfação profissional; o an-

tagonismo troca de profissão / retomada da profissão; o antagonismo acomodação profissional  

/ proatividade profissional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a profissão com salário menor poder ser mais satisfató-

ria se comparada a outra com salário maior; o paradoxo de 1 passo para trás poder gerar 

aceleração na caminhada evolutiva. 

Politicologia: a assistenciocracia; a reciclocracia; a proexocracia; a evoluciocracia;  

a lucidocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autorreciclagens; a lei do maior esforço 

aplicada à retomada da profissão; as leis de causa e efeito; a lei da interassistencialidade enquan-

to cláusula pétrea da proéxis. 

Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a inte-

rassistenciofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a recinofobia; a autopesquisofobia; a decidofobia 

impedindo a retomada da profissão. 

Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome da imaturidade consciencial; a sín-

drome da mediocrização consciencial; a síndrome da insegurança; a síndrome da subestimação 

consciencial; a síndrome do impostor; a síndrome da autovitimização; a síndrome de domingo  

à noite. 

Maniologia: a fracassomania; a mania de agir sem pensar; a mania de realçar os trafares 

e esquecer os trafores; a mania de empurrar com a barriga os autenfrentamentos das necessidades 

evolutivas. 

Mitologia: o mito da reciclagem sem autesforços. 

Holotecologia: a convivioteca; a recexoteca; a assistencioteca; a proexoteca; a evolucio-

teca; a trafaroteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Recinologia; a Autopesquisologia; a Evoluciolo-

gia; a Desviologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Proe-

xologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19650 

Masculinologia: o retomador de tarefa; o profissional; o trabalhador; o acoplamentista; 

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 retomadora de tarefa; a profissional; a trabalhadora; a acoplamentista; 

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplis-

ta; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

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

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

semperaprendens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retomada precipitada da profissão = a volta ao trabalho sem completar  

o ciclo das reciclagens necessárias; retomada madura da profissão = a volta ao trabalho sob nova 

ótica, sustentando posturas recicladoras básicas. 

 

Culturologia: a cultura da reciclagem existencial; a cultura da reciclagem intraconsci-

encial; a evitação da cultura da improdutividade evolutiva; a cultura da interassistência; a cultu-

ra do maior esforço; a cultura da autossuperação evolutiva; a cultura da Evoluciologia. 

 

Imaturidades. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis listados em ordem alfabética 10 

exemplos de imaturidades quanto às atitudes, competência e desempenho profissional da conscin: 

01. Acomodação: a zona de conforto impedindo posturas recicladoras. 

02. Avaliação trafarista: a baixa autestima quanto ao desempenho da profissão. 

03. Descompensação: a fadiga devido à incapacidade de desassimilação energética. 

04. Desmotivação: o desânimo gerando dificuldades em cumprir a jornada de trabalho. 

05. Expectativa: a ideia de pensar a profissão ser a proéxis e frustrar-se quando não há 

realização profissional. 

06. Inadequação: a sensação de inadaptação ao ambiente de trabalho. 

07. Insatisfação: a falta de vontade no desempenho do trabalho. 

08. Medo: as aflições e angústias em relação à perda do emprego.  

09. Melin: a depressão, tristeza, melancolia quanto à vida profissional. 

10. Preguiça: a apatia e incapacidade na realização das tarefas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retomada da profissão, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01. Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

02. Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

03. Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

04. Desafio  profissional:  Desafiologia;  Neutro. 

05. Desviacionista  reciclante:  Maxidissidenciologia;  Homeostático. 

06. Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

07. Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08. Melancolia  acadêmica:  Desviologia;  Nosográfico. 

09. Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

10. Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro.  

11. Reciclogenia:  Autorrecexologia; Homeostático. 

12. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13. Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15. Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

  

A  RETOMADA  DA  PROFISSÃO  POR  INTERMÉDIO  DA  RE-
CICLAGEM  DOS  TRAÇOS  IMATUROS  VISA  O  EXERCÍCIO  

DA  PROFISSIONALIDADE  SADIA  DA  CONSCIN  NO  REALI-
NHAMENTO  E  NO  CUMPRIMENTO  EXITOSO  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a experiência de retomar profissão 

anteriormente deixada? Em caso afirmativo, quais resultados obteve? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Ferreira, Roberta; Profissionalidade e Priorizações Cosmoéticas; Artigo; Proceedings of the 4th Cons-

ciential Health Meeting (Anais da IV Jornada de Saúde da Consciência); Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; 

Vol. 9; N. 33-S; 1 E-mail; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); 
London; September; 2006; páginas 167 a 187. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciencia 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 

176 a 183. 
3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 261 e 262. 

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vol. 1; 

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 websi-

tes; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.378. 

5.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;  
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 

br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 46 e 47. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retomada da tenepes é o ato, ação ou condição de a conscin reassumir  

o exercício interrompido da tarefa energética pessoal, para o resto da vida intrafísica, autossupe-

rando travões pessoais por meio da vontade inquebrantável, lucidez, coerência, capacitação teáti-

ca e responsabilidade com o realinhamento do trabalho tarístico a ser realizado. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “volta, retorno, regresso; ação re-

troativa”. O termo tomar é de origem incerta. Surgiu no Século XII. A palavra tarefa vem do idi-

oma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; 

arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. 

O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século 

XX. O termo pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Recomeço da tenepes. 2.  Reconquista da condição de tenepessista. 

3.  Retorno à tenepes. 4.  Reimplementação da tenepes. 5.  Reativação da tenepes. 

Neologia. As 3 expressões compostas retomada da tenepes, retomada da tenepes inici-

ante e retomada da tenepes veterana são neologismos técnicos da Assistenciologia.   

Antonimologia: 1.  Desvio da tenepes. 2.  Congelamento da tenepes. 3.  Desistência da 

tenepes. 4.  Dissidência da tenepes. 5.  Bloqueio da tenepes. 6.  Suspensão da tenepes. 

Estrangeirismologia: o checklist dos aportes necessários; os feedbacks decorrentes do 

autodesempenho. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à responsabilidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Retomada: 

estagnação interrompida. Tenepes: oásis interassistencial. Retomada tenepessológica: ortode-

cisão. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares pertinentes ao contexto da retomada da te-

nepes: agarrar o boi pelo chifre, a ser aplicada; beco sem saída, a ser descartada. 

Citaciologia. Eis pensamento do poeta espanhol Antonio Machado (1875–1939), sinteti-

zando a suplantação dos desafios da singularidade evolutiva: – Caminante... no hay camino, se 

hace camino al andar (Caminhante... não há caminho, o caminho se faz ao andar).  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; o holopensene pessoal da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a higidez pensênica; 

a retilinearidade da autopensenidade; o holopensene pessoal da determinação evolutiva cosmoéti-

ca; o materpensene da Conscienciologia; o exercício para a conquista do holopensene da transafe-

tividade. 

 

Fatologia: a retomada da tenepes; a coragem para reiniciar a tenepes; a identificação dos 

motivos para a retomada da tenepes; a coragem para enfrentar os motivos da interrupção da tene-

pes; o solilóquio autorreflexivo cosmoético e profilático necessário; a superação gradativa dos 

travões, gerando sucessivas recins; os feedbacks corroborando fatos gerados na tenepes; a autovi-

vência coerente revalidando a teática; o exemplarismo constante; o atilamento aos fatos; o ônus 

da evolução; a autoconfiança resgatada; o realinhamento da proéxis e a conquista de recéxis;  

o exercício de autorreflexão reconhecendo falha na prática da tenepes; a autodisciplina; os pre-

núncios da transafetividade; o fortalecimento interior indicando a prontidão para a retomada da 
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tenepes; a capacidade de resiliência demonstrada após a retomada das atividades tenepessológi-

cas; os experimentos geradores da recuperação da autoconfiança multidimensional; a libertação 

do autestigma de ser ex-tenepessista; o curso Autoconscientização Multidimensional (AMD) da 

Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); a interação com a Comuni-

dade Cosmoética Conscienciológica Internacional (CCCI); a sustentabilidade da tenepes; os rela-

tos da tenepes escritos diariamente; o Fórum da Tenepes promovido pelo Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC), abrindo espaço para esclarecimento de dúvidas dos tenepessistas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal indicando afinização com o amparador; a idiossincrasia e flexibili-

zação no ajuste do trabalho com o amparador extrafísico; a necessidade do autodesassédio; o ati-

lamento aos parafatos; o sentido de parafiliação na condição de atrator para a retomada tenepesso-

lógica; a vivência da autoconscientização multidimensional (AM); a interassistência nas sutilezas 

dos acontecimentos; a autossustentabilidade energética geradora da força presencial no desempe-

nho do epicentrismo interconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tenepessista-amparador; o sinergismo assistente-assisti-

do; o sinergismo das ações acolhedoras interassistenciais; o sinergismo autovivência cosmoéti-

ca–autorganização; o sinergismo parapsiquismo–escolhas lúcidas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) desencadeando autossuperações; o prin-

cípio de só por banca quem tem competência; o princípio da capacidade assistencial igualitária 

a todos os seres humanos.  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da interassistência promovendo a evolução. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do completismo diário impulsionando a neo-

filia; a técnica do voluntariado interassistencial; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;  

a técnica das 50 vezes mais; a técnica de viver evolutivamente por meio da interassistencialidade. 

Voluntariologia: o voluntariado na condição de campo interassistencial tarístico cos-

moético; o voluntariado enquanto via de acesso aos amparadores; a vivência da interassistencia-

lidade a partir do voluntariado; o voluntariado enquanto laboratório autopesquisístico disponí-

vel diuturnamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscien-

ciológico da vida diuturna; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o labora-

tório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico das Dinâmicas 

Parapsíquicas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito levanta poeira do autoposicionamento; o efeito evolutivo de ser mi-

nipeça do maximecanismo interassistencial; o efeito profilático das ações transafetivas; o efeito 

da força presencial interassistencial cosmoética; o efeito poderoso da vontade inquebrantável; os 

efeitos intraconscienciais do autorresgate. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas no exercício da retomada da tenepes; a es-

tagnação proexológica bloqueando as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo gargalo evolutivo–autopesquisa teática–soerguimento–retribuição; 

 o ciclo fatos intrafísicos–repercussão extrafísica–reconfiguração intrafísica. 

Enumerologia: a suspensão da tenepes; o replanejamento da tenepes; a sustentação da 

tenepes; os desafios da tenepes; a qualificação da tenepes; a interassistência da tenepes; os bene-

fícios da tenepes. 

Binomiologia: o binômio esforço-resultado; o binômio prática-perfeição; o binômio in-

vestimento-conhecimento; o binômio frontochacra-coronochacra; o binômio ação-coragem; o bi-
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nômio minidecisão–megarresultado; o binômio conscin voluntária atuante–conscin ex-voluntária 

inativa; o binômio autossuperação–senha policármica; o binômio virada evolutiva–marco exis-

tencial. 

Interaciologia: a interação paracerebral tenepessista-amparador; a interação autocon-

fiança teática cosmoética–credibilidade multidimensional meritocrática; a interação assistente-

-assistido; a interação retomada da tenepes–retribuição universalista. 

Crescendologia: o crescendo retilinearidade pensênica–autocognição cósmica; o cres-

cendo das autossuperações; o crescendo disponibilidade assistencial–responsabilidade grupo-

cármica–epicentrismo conscienciológico.  

Trinomiologia: o trinômio convicção íntima–neofilia–aprendizagem; o trinômio desafi-

os-reciclagens-exemplarismo. 

Antagonismologia: o antagonismo decidofobia / decidofilia; o antagonismo autenfren-

tamento imediato / autenfrentamento postergado; o antagonismo posto assistencial multidimensi-

onal fechado / posto assistencial multidimensional aberto. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ponto mais fraco poder se tornar o mais forte; o para-

doxo de o megafracasso poder ser ensaio para o megassucesso; o paradoxo de o tenepessista po-

der ser amparador do próprio amparador em vida futura; o paradoxo da retilinearidade pensêni-

ca produzir expansão mentalsomática. 

Politicologia: a política da boa vizinhança; a política da autossustentação da força pre-

sencial; a meritocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada de modo lúcido e cosmoético. 

Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a amparofilia; a retribuiciofilia; a interassisten-

ciofilia; a cosmoeticofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a parafatofobia; a fobia do gargalo evolutivo; a fobia do autenfrentamento 

postergando a retomada da tenepes. 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome da exclusão. 

Maniologia: a mania do perfeccionismo travando a marcha evolutiva pessoal. 

Mitologia: o mito da fênix ressurgir das cinzas; o mito do impossível. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a recexoteca; a voluntarioteca; a determinoteca; 

 a desafioteca; a tenepessoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Ta-

risticologia; a Autevoluciologia; a Proexologia; a Voluntariologia; a Autorganizaciologia; a Auto-

pesquisologia; a Recexologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cosmoética universalista; o ser interassistencial; a conscin lúcida; 

a conscin fraterna; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin disciplinada; a conscin deta-

lhista; a conscin persistente; a conscin responsável; a conscin autopesquisística; a conscin enci-

clopedista; a conscin proativa; a conscin trabalhadora; o ser cooperativista; a conscin tarística;  

a conscin retribuidora; a conscin completista. 

 

Masculinologia: o incompletista; o retomador de tarefa; o retomador das práticas da te-

nepes; o tenepessista; o restaurador da proéxis; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; 

o autodecisor; o intermissivista traforista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o consci-

enciólogo; o conviviólogo; o proexista; o autorreeducador; o epicon lúcido; o evoluciente;  

o exemplarista; o reciclante existencial; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o ter-

tuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o cooperador; o tocador de obra; o homem 

de ação; o extrapolacionista. 

 

Femininologia: a incompletista; a retomadora de tarefa; a retomadora das práticas da te-

nepes; a tenepessista; a restauradora da proéxis; a amparadora intrafísica; a atacadista conscienci-

al; a autodecisora; a intermissivista traforista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a cons-
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ciencióloga; a convivióloga; a proexista; a autorreeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;  

a exemplarista; a reciclante existencial; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a ter-

tuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a cooperadora; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a extrapolacionista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens re-

urbanisatus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retomada da tenepes iniciante = aquela realizada no caso de a suspensão 

da tarefa ter ocorrido durante os primeiros 6 meses da prática tenepessológica; retomada da tene-

pes veterana = aquela implementada no caso de a suspensão da tarefa ter ocorrido após 10 anos 

de prática tenepessológica. 

 

Culturologia: a cultura da interassistência; a cultura da acabativa contrapondo-se  

à cultura da postergação; a cultura da prontidão assistencial; a cultura da autenticidade; a cultu-

ra do autesforço proexológico; a cultura da autodisciplina; a cultura da pontualidade; a cultura 

da Cosmoética. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 11 condições ou condutas contributivas para a retomada exitosa da tenepes: 

01. Abertismo interassistencial: a receptividade universalista da assistência respon-

sável. 

02. Autoparapercepções: o atilamento às sinaléticas energéticas, aos fenômenos extra-

sensoriais e parafatos. 

03. Autorganização profilática: o senso organizacional aplicado aos espaços, ideias 

e cronologia. 

04. Autovivências cosmoéticas: o arrimo cosmoético indispensável à prática da te-

nepes. 

05. Base intrafísica adequada: o conjunto de fatores predispondo a homeostase do am-

biente onde vive o praticante da tenepes. 

06. Homeostase holossomática: o equilíbrio dos veículos de manifestação da consci-

ência. 

07. Interrelações pacíficas: a harmonia das interrelações, vislumbrando o exercício da 

transafetividade. 

08. Retilinearidade ortopensênica: a persistência na atenção centrada em pensenes 

pró-evolutivos. 

09. Rotina produtiva útil: a otimização do tempo através de planejamento e uso de 

agenda. 

10. Teática conscienciológica: a verbação coerente com os princípios da Consciencio-

logia. 

11. Vínculo consciencial: o exercício do voluntariado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retomada da tenepes, indicados para a expansão das 

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

01.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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03.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  do  bem:  Pacifismologia;  Neutro. 

05.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

06.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

10.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recobramento:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Sutileza  da  decisão:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

  

A  RETOMADA  DA  TENEPES  POSSIBILITA  O  RESTABELE-
CIMENTO  LÚCIDO  DO  COMPROMISSO  PROEXOLÓGICO  IN-
TERASSISTENCIAL  DO  INTERMISSIVISTA  COM  A  EQUIPE  

EXTRAFÍSICA  E  PROPICIA  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a hipótese de a conscin desconectada da 

tenepes poder suplantar os desafios e promover o soerguimento da tarefa interrompida, a fim de 

equalizar o binômio responsabilidade assumida–compromisso cosmoético? No caso de ocorrên-

cia pessoal, quais medidas vem adotando para a consolidação de tal decisão? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Lendas da Vida. Título Original: The Legend of Bagger Vance. País: EUA. Data: 2000. Duração: 127 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Robert 

Redford. Elenco: Bruce McGill; Charlize Theron; J. Michael Moncrief; Joel Gretsch; Lane Smith; Matt Damon; Michael 
O'Neill; Peter Gerety; Thomas Jay Ryan; Trip Hamilton; & Will Smith. Produção: Chris Brigham; Jake Eberts; Michael 

Nozik; & Robert Redford. Desenho de Produção: Stuart Craig. Roteiro: Jeremy Leven. Fotografia: Michael Ballhaus. 

Música: Rachel Portman. Montagem: Hank Corwin. Figurino: Judianna Makovsky. Efeitos Especiais: Pacific Data 
Images. Companhia: 20th Century Fox. Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: Sinopse: A paixão pelo golfe é o pano de 

fundo da estranha relação entre o ex-jogador deprimido Rannulph Junnah (Matt Damon) e o homem misterioso chamado 

Bagger Vance (Will Smith), determinado a ajudá-lo a reencontrar-se ensinando sobre a arte de viver. 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Pitaguari, Antonio; Estágio de Manutenção da Tenepes: Experiência Pessoal; Artigo; VI Fórum da Tene-

pes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Ed. Especial; Vol. 14; N . 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 1 E-mail; 10 enus.; 1 nota; 2 filmes; 8 refs 
Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho; 2010; páginas 298 a 312. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24  

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 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 

125, 153, 154, 235, 236, 237, 238 e 833 a 840. 
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.; Institu-

to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 7 a 82. 

 

T. S. 
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R E T O M A D A    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 retomada invexológica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

retornar à aplicação da técnica da inversão existencial, em decorrência da revisão e renovação de 

posturas e desempenhos pessoais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “volta; retorno; regresso; ação re-

troativa”. O termo tomar é de origem incerta. Surgiu no Século XII. O vocábulo retomar apare-

ceu no Século XIII. O vocábulo inversão procede do idioma Latim, inversio, “inversão; transposi-

ção em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derru-

bar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O termo existencial deriva 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 tam-

bém no Século XIX. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Ar-

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Retomada da técnica da invéxis. 2.  Recomeço invexológico. 3.  Vol-

ta à prática da invéxis. 4.  Autorresgate da condição de inversor existencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo tomar: reto-

mada; retomado; retomador; retomadora; retomar; tomada; tomadia; tomado; tomador; toma-

dora; tomamento. 

Neologia. As 3 expressões compostas retomada invexológica, retomada invexológica 

mínima e retomada invexológica máxima são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Dissidência da invéxis. 2.  Dissidência invexológica. 3.  Abandono 

da técnica da inversão existencial. 4.  Desistência da técnica da inversão existencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoinvexibilidade teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Invéxis: pri-

meira recéxis. 

 

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; os maturopensenes; a maturopensenidade; os proexopensenes; a proe-

xopensenidade; a autopensenização vigorosa pró-invéxis; a autoconfiança perante as pressões ho-

lopensênicas. 

 

Fatologia: a retomada invexológica; a pressa para recuperar o tempo perdido; a crise de 

crescimento; o medo do autenfrentamento; o porão consciencial latente; a melin decorrente da 

insatisfação pessoal; a interprisão com o grupocarma; o descuido com o soma; a dificuldade em 

lidar com sentimentos; a ausência de autenticidade consciencial; a autocriticidade doentia levando 

à autoculpa; a saída da zona de conforto; a mudança de companhias intrafísicas; a reconquista das 

atividades inversoras; o ato de voltar a assumir o ônus e o bônus invexológico; a retomada das 

obrigações evolutivas invexológicas; a participação e formação de grupo de pesquisas sobre in-

versão existencial (Grinvex); o Curso de Extensão de Projeciologia e Conscienciologia 1 (ECP1) 

do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o Curso Autoconscientiza-

ção Multidimencional (AMD), da Associação Internacional para a Evolução da Consciência 

(ARACÊ); o maxiplanejamento invexológico promovendo a aceleração das reciclagens intracons-

cienciais; a identificação de trafores e trafares; a recuperação de cons; a percepção da responsabi-
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lidade para não perder o timing; a melhoria nas interrelações com o grupocarma; a certeza íntima 

da antimaternidade sadia; a autopesquisa efetiva; o estudo e o entendimento da proposta da inver-

são existencial; o invexograma pessoal; a revisão de posturas pró-evolutivas; o intercâmbio de in-

formação com outros Grinvéxis; as amizades pró-evolutivas; a publicação de artigo em coautoria 

com integrantes de Grinvex; a mudança para Foz do Iguaçu, PR; a revisão de prioridades; o curso 

básico Aplicação da Invéxis; os resultados condizentes com o maxiplanejamento invexológico. 

 

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

precoce da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o arco voltaico craniochacral; o autopara-

psiquismo precoce; a identificação e atuação do amparador extrafísico; a retomada de paradeveres 

intermissivos relacionados à invéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-invéxis; o sinergismo planeja-

mento–antecipação da proéxis; o sinergismo autoverificação-autocorreção; o sinergismo invé-

xis-recin. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da responsabilidade assumida em Curso Intermissivo (CI); a prática do princí-

pio da interassistencialidade; o princípio da força presencial do inversor causando estresse posi-

tivo nos compassageiros evolutivos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) frente aos ape-

los comocionais da Socin. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) pautando o maxiplanejamento in-

vexológico; o código de prioridades pessoais (CPP); a cláusula pétrea da autoproéxis enquanto 

alínea megaprioritária do código de conduta do inversor existencial; as bases da invéxis no con-

trafluxo dos códigos consagrados. 

Teoriologia: a teoria da inversão existencial; a teoria e a prática da retomada invexoló-

gica; a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria do paradigma consciencial; 

a teoria do porão consciencial; a teoria das ideias inatas; a teoria da Era da Aceleração da His-

tória Pessoal. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da mobilização básica de ener-

gias (MBE); a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da madrugada; a técnica do maxiplaneja-

mento invexológico; a técnica do autoinvexograma. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecedor das retomadas de tare-

fas evolutivas; o voluntariado conscienciológico na Associação Internacional de Inversão Exis-

tencial (ASSINVÉXIS); o vonluntário inversor impulsionando a formação do Grinvex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o labo-

ratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciólogico da Gru-

pocarmologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológio 

da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio 

Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito gratificante da retomada de tarefas proexológicas; o efeito do holo-

pensene da invéxis na vida humana; o efeito otimizador da invéxis na autoproéxis; o efeito da Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP) na responsabilidade pessoal do inversor; o efeito evolutivo do aute-

xemplarismo do inversor lúcido; os efeitos benéficos do EV na lucidez cotidiana do inversor; os 

efeitos sadios e contagiantes do holopensene homeostático dos colegas inversores. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins no contexto da invéxis. 

Ciclologia: o ciclo autorrevezador ponto de parada–ponto de retomada; o ciclo planeja-

mento de vida–revisão das prioridades existenciais. 
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Binomiologia: o binômio autesforço-autevolução; o binômio tentativa-acerto; o binô-

mio vontade-realização; o binômio crise de crescimento–oportunidade evolutiva; o binômio crise 

antecipada (inversor)–crise compulsória (reciclante); o binômio (dupla) inversor existencial– 

–amparador extrafísico; o binômio inversão consciencial–qualificação interassistencial. 

Interaciologia: a interação planejamento-realização; a interação investimento-meta-ob-

jetivos; a interação invéxis-desperticidade; a interação maxiplanejamento invexológico–autode-

sassédio; a interação amizades evolutivas–saltos evolutivos. 

Crescendologia: o crescendo queda-recomeço; o crescendo sadio minidissidência ideo-

lógica–retomada de tarefa; o crescendo retorno-resgate-interassistência; o crescendo pressa-re-

flexão-produtividade. 

Trinomiologia: o trinômio recéxis-invéxis-proéxis; o trinômio parar-refletir-priorizar; 

o trinômio aqui-agora-já; o trinômio planejamento-realização-resultados. 

Polinomiologia: o polinômio inversão existencial–inversão assistencial–inversão da 

maturidade consciencial–inversão energética; o polinômio crise de crescimento–melin–recéxis– 

–recin–libertação do assédio crônico–interassistencialidade–retomada evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo abandonador de proéxis / retomador de proéxis;  

o antagonismo vontade de mudar / autoleniência; o antagonismo estudo vivencial da invéxis  

/ achismos da invéxis; o antagonismo maxiplanejamento invexológico / drogadição. 

Paradoxologia: o paradoxo do inversor invexofóbico; o paradoxo invexológico maturi-

dade extrafísica–inexperiência intrafísica. 

Politicologia: a pesquisocracia; a paratecnocracia; a invexocracia; a conscienciocracia; 

a cognocracia; a cosmoeticocracia; a holomaturocracia. 

Filiologia: a proexofilia; a invexofilia; a decidofilia; a autopesquisofilia, a neofilia;  

a evoluciofilia; a amparofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a proexofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a autossupe-

ração da fobia perante os posicionamentos e decisões pessoais; a evitação da parapsicofobia blo-

queadora das autoparapercepções; a ajuda fraterna aos invexofóbicos. 

Mitologia: a desconstrução do mito de o jovem ter todo o tempo do mundo para evoluir;  

a superação do mito da maternidade; o mito do inversor perfeito; o mito de o inversor ser sempre 

jovem. 

Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a regressoteca; a evolucioteca; 

a cosmoeticoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Autopesquisolo-

gia; a Proexologia; a Desviologia; a Autexemplologia; a Recinologia; a Parapatologia; a Cosmoe-

ticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a consin lúcida; o ser interassistencial; a equipe de 

amparadores da Invexologia. 

 

Masculinologia: o inversor retomador de tarefa; o retomador ideológico; o inversor 

existencial; o inversor autopesquisador; o inversor maduro; o reciclante existencial; o amparador 

extrafísico; o tertuliano, o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o jovem lúcido; o inte-

grante de Grinvex; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o intermissivista. 

 

Femininologia: a inversora retomadora de tarefa; a retomadora ideológica; a inversora 

existencial; a inversora autopesquisadora; a inversora madura; a reciclante existencial; a ampara-

dora extrafísica; a tertuliana, a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a jovem lúcida; a inte-

grante de Grinvex; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a intermissivista. 
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Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapi-

ens invexologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens 

exemplaris; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retomada invexológica mínima = a da conscin tendo retornado à aplica-

ção da técnica da inversão existencial há menos de 6 meses; retomada invexológica máxima = a da 

conscin tendo retornado à aplicação da técnica da inversão existencial há mais de 6 anos. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura invexométrica; a cultura da superação 

do porão consciencial; a cultura da Proexologia. 

 

Metaforologia. Sob a ótica da Invexologia, a tarefa do esclarecimento (tares) pode ser 

comparada à condição de “praia de mar revolto”, porém desafiadora e sadia. A tarefa da consola-

ção (tacon), no âmbito da religiosidade, é “praia calma”, sem obstáculos e sem desafios evoluti-

vos. Daí a pertinência de a conscin inversora refletir: – A qual praia pertenço? 

 

Maxiplanejamento. Pela Autexperimentologia, através do maxiplanejamento invexoló-

gico, a conscin candidata à retomada invexológica consegue melhor organizar-se para elaborar 

metas factíveis de curto, médio e longo prazo, objetivando o cumprimento da programação exis-

tencial (proéxis). 

 

Autexemplarismologia. Sob a ótica da Proexologia, o inversor retomador, homem ou 

mulher, não deve menosprezar ou esquecer as vivências ocorridas quando em desvio proexológi-

co e, sim, conservar o aprendizado adquirido, para servir de exemplo para os próximos candidatos 

à inversão existencial. Eis, em ordem alfabética, 8 exemplos de posturas úteis relacionadas aos  

aprendizados do inversor retomador de tarefas: 

1.  Acalmia íntima: a diminuição da ansiedade. 

2.  Autopesquisa: a observação; a reflexão; a autodidaxia; a análise dos fatos e parafatos 

indicativos de traços intraconscienciais ainda imaturos. 

3.  Força presencial: a reciclagem do holopensene pessoal irradiado. 

4.  Intelectualidade: o emprego dos atributos mentaissomáticos tais quais o discerni-

mento e a criatividade. 

5.  Maturidade consciencial: a autofocagem na consecução da proéxis. 

6.  Parapsiquismo: o investimento na interação com a equipe extrafísica. 

7.  Priorização: a revisão das escolhas; a opção pelo essencial. 

8.  Valorização do tempo: a organização das atividades; a otimização da agenda 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 retomada invexológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Antagonismo  antecipação  /  precipitação:  Invexologia;  Neutro. 

02.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Enfrentamento  evolutivo:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Manual  pessoal  de  prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Pecadilho  da  juventude:  Patopensenologia;  Nosográfico. 
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09.  Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

10.  Postura  antinvéxis:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

11.  Predisposição  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Resgate  da  autestima:  Olomaturologi;  Homeostático. 

15.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  RETOMADA  INVEXOLÓGICA  PROMOVE  A  RECONCILIA-
ÇÃO  COM  A  AUTEVOLUÇÃO  E  A  AUTORREINTEGRAÇÃO  

AO  GRUPO  EVOLUTIVO,  ELIMINANDO  OS  ANTAGONISMOS  

PATOLÓGICOS  DETERMINANTES  DA  MINIDISSIDÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, canditado(a) a retornar à aplicação da técnica da 

inversão existencial, já revisou as prioridades pessoais? Ainda há tempo para aplicar a invéxis 

com sucesso? 

 
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.  Vieira, Waldo; 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 223. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 689 a 715. 

 

P. B. C. 
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R E T O M A D O R    D E    T A R E F A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retomador de tarefa é a conscin, homem ou mulher, ex-minidissidente 

ideológico retornando à condição de ativista, militante, colaborador ou voluntário da vivência teá-

tica das verpons, na condição de integrante da equipe de sustentadores da Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC), retomando, assim, o curso da consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “volta, retorno, regresso; ação re-

troativa”. O termo tomar é de origem incerta, provavelmente do idioma Saxão, tomian, “pegar”, 

ou do idioma Grego, tómos. Surgiu no Século XII. O vocábulo retomar apareceu no Século XIII. 

A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, 

derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado pre-

ço”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Retomador ideológico. 2.  Voluntária reciclante; voluntário reci-

clante. 

Neologia. As 3 expressões compostas retomador de tarefa, retomador de tarefa mínimo  

e retomador de tarefa máximo são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Acolhedor de reciclante. 2.  Reconciliador grupal. 3.  Autorreveza-

mento. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial; os heredopensenes; os 

impactopensenes; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o porão consciencial na adultidade; os desvios ideológicos, filosóficos, reli-

giosos, místicos, políticos ou artísticos; o tresmalhamento na proéxis; as automimeses dispensá-

veis; o surto agudo de autassédio; os laboratórios da Conscienciologia; a câmara de reflexão; o re-

colhimento íntimo; o nível de autorrendimento evolutivo; a correção do surto de imaturidade;  

a extinção do estigma; a cura das feridas; a reconsideração de propósitos; a retomada ideológica; 

a autossuperação ideológica; a reconquista do trabalho voluntário; a reintegração no quadro fun-

cional; o resgate intrafísico; a retificação do desvio; a retomada das funções libertárias; a retoma-

da da meta do compléxis; o regresso auspicioso; a pusilanimidade anterior; a coragem posterior;  

a recuperação de cons; o papel do conscienciograma; a recuperação de tempo perdido; a corrida 

atrás do prejuízo; a melhoria óbvia do autodesempenho; a retomada ideológica a 2; a intercom-

preensão dentro da grupocarmalidade; a desalienação; o antiautismo; o antisolacionismo; o enga-

jamento libertário; o neointeresse quanto ao prioritário; a participação pessoal; a moréxis a me-

nor; a faixa etária da maturidade humana; a abertura das portas aos retomadores de serviço;  

o acolhimento fraterno; os braços abertos; o abertismo consciencial grupal; o desviacionismo;  

a reversão existencial; a reconciliação dos esforços; a reciclagem da retrorrotina à neoprogra-

mação; a eliminação do facciosismo; o ato de dar a volta por cima. 

 

Parafatologia: a inspiração permanente do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;  

a inteligência evolutiva (IE); a projeção lúcida vexaminosa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo no grupo evolutivo avançado. 
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Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida humana. 

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. 

Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio lucidez-autodiscernimento; o binô-

mio estilingue-vidraça; o binômio acolhimento-ressocialização. 

Crescendologia: o crescendo pessoal do grupúsculo à Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 

Trinomiologia: o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio confiança-espe-

rança-tolerância. 

Antagonismologia: o antagonismo exclusão / inclusão; o antagonismo assediador de 

proéxis / amparador de função; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a evolução da neofobia à neofilia; a proexofilia; a recexofilia. 

Sindromologia: a sindrome da insegurança; a síndrome do ostracismo; a síndrome da 

dispersão consciencial. 

Holotecologia: a recexoteca; a regressoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Conscien-

ciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Invexologia; a Proexologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia; a Desviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a vítima da melin. 

 

Masculinologia: o retomador de tarefa; o retomador ideológico; o ex-minidissidente 

ideológico; o reciclante; o ex-inversor reciclante; o neoativista ideológico; o retornador ao volun-

tariado da IC; o retomador das práticas da tenepes; o reconquistador do espaço funcional; o res-

taurador da proéxis; o neorreciclante. 

 

Femininologia: a retomadora de tarefa; a retomadora ideológica; a ex-minidissidente 

ideológica; a reciclante; a ex-inversora reciclante; a neoativista ideológica; a retornadora ao vo-

luntariado da IC; a retomadora das práticas da tenepes; a reconquistadora do espaço funcional;  

a restauradora da proéxis; a neorreciclante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens complexus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retomador de tarefa mínimo = a conscin, homem ou mulher, atarefada 

com curso universitário no Exterior; retomador de tarefa máximo = a conscin, homem ou mulher, 

ex-minidissidente da Conscienciologia. 

 

Distensão. O materpensene do retomador de tarefas é a distensão imposta pela recéxis. 

Aquisições. Sob a ótica da Recexologia, o retomador de tarefa, homem ou mulher, racio-

nalmente não deve esquecer ou menosprezar e sim observar e enfatizar o aprendizado adquirido 

durante o período de tempo da ausência do voluntariado conscienciológico, condição esta também 

relevante a ser exposta espontaneamente para os acolhedores do retomador, voluntários da Insti-

tuição Conscienciocêntrica. O aprendizado adquirido, seja bom ou ruim, serve de exemplo para 
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seguir ou se evitar, indicado para outras conscins lúcidas. Todos somos mútua e evolutivamente 

cobaias evolutivas. 

 

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 retomador de tarefa, indicados para a expansão das 

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

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

2.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

3.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

4.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

5.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

6.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

7.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

NA  INTRAFISICALIDADE  NINGUÉM  É  PERFEITO.  PER-
SISTIR  NO  DESVIO  É  ERRO  PIOR  SE  COMPARADO  AO  

PRÓPRIO  DESVIO.  RETORNAR  AO  LEITO  DA  ESTRADA   
É  O  ATO  NATURAL  DE  QUEM  PAROU  NO  ACOSTAMENTO. 

 

Questionologia. Você sabe receber de volta, com satisfação, a companheira ou o compa-

nheiro afastado? Você colabora sinceramente no reajuste intergrupal do retomador de tarefa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 190. 

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 5, 493 e 989. 
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; página 167. 

4.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 80. 
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R E T R I B U I C I O L O G I A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Retribuiciologia é a Ciência aplicada aos estudos da devolução, distribui-

ção ou retribuição fraterna, direta, pela conscin intermissivista, homem ou mulher, dos aportes  

e bens evolutivos recebidos na existência humana, em prol do maximecanismo interassistencial, 

tendo em vista a consecução da autoproéxis e a teática do paradever. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo retribuição deriva do idioma Latim, retributio, onis “retribuição; 

recompensa” e este de retribuere, “retribuir”. Surgiu no século XV. O elemento de composição 

logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade Média. 

Sinonimologia: 1.  Estudo da retribuição. 2.  Retornologia. 3.  Devolutivologia. 4.  Dis-

tribuiciologia. 5.  Interassistenciologia. . 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo retribuição: 

autorretribuição; Retribuiciologia; retribuidor; retribuidora; retribuir; retribuível; retributiva; 

retributividade; retributivo. 

Neologia. O vocábulo Retribuiciologia e as 3 expressões compostas Retribuiciologia Bá-

sica, Retribuiciologia Intermediária e Retribuiciologia Avançada são neologismos técnicos da 

Proexologia. 

Antonimologia: 01.  Antirretribuiciologia. 02.  Ciência da remuneração. 03.  Estudo da 

ingratidão. 04.  Ciência da contrapartida. 05.  Estudo da compensação. 06.  Pesquisa da dívida. 

07.  Estudo da caridade. 08.  Pesquisa da recompensa. 09.  Pesquisa da indiferença. 10.  Teologia 

da retribuição. 

Estrangeirismologia: o high profile retributivo; o timing da retribuição; o full-time retri-

butivo; o rapport retributivo; o modus operandi da proéxis pessoal; o megacurriculum vitae retri-

butivo; o breakthrough retributivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Megafraternologia. 

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

promove compléxis. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade;  

a autopensenização interassistencial; os autopensenes focados na retribuição interassistencial;  

o materpensene da interassistencialidade. 

 

Fatologia: a gratidão; o altruísmo; o ato de saber receber e o ato de saber dar; a retri-

buição do afeto recebido; o abraço espontâneo; a amizade sincera; a intercooperação a 2 da dupla 

evolutiva; o repasse dos aportes adquiridos durante a vida; a retribuição do bem; o autodesenvol-

vimento da retributividade interassistencial pessoal; o autodesempenho retributivo; a contribuição 

para a evolução das consciências em geral; a intencionalidade sadia da retribuição interassisten-

cial; a ajuda sem alarde; o exemplarismo cosmoético; a retribuição invisível ao assistido; a devo-

lução positiva do favor; o respeito ao nível evolutivo; a cortesia com os outros; a substituição do 

egão pela retributividade; a doação dos conhecimentos e habilidades aprendidas; o coaching;  

a transmissão de informação entre as gerações baby boomer X-Y-Z; a retribuição profissional, já 

aplicada naturalmente no cotidiano; a doação de sangue humano; a doação da medula; a doação 
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de órgãos; a programação existencial (proéxis); o autodesempenho proexológico; o vínculo pro-

exológico; a motivação para trabalhar em prol da proéxis; a cláusula pétrea; o autocomprometi-

mento com a retribuição; o autorrendimento evolutivo; a oportunidade evolutiva; a autorganiza-

ção para realizar as atividades de eito; a função do intermissivista; o comedimento e foco na co-

operatividade grupal para garantir trabalho harmônico com os voluntários; o suporte no desenvol-

vimento da liderança interassistencial; a delegação da atividade conhecida, com responsabilidade 

e acompanhamento; o incentivo ao epicentrismo dos colegas voluntários; o intercâmbio de volun-

tários; o acolhimento, suporte e orientação dos voluntários jejunos; a melhor recepção dos inter-

missivistas; a autopesquisa da Conscienciologia; a educação; a reeducação; a didática; a paradidá-

tica; a docência conscienciológica; a tutoria docente; o incremento no aprendizado da tares e do 

feedback; a formação de novos docentes; a entrevista na mídia; a itinerância conscienciológica; os 

artigos conscienciológicos; a palestra em congresso conscienciológico; o curso livre consciencio-

lógico pessoal; o verbete pessoal; a edição gratuita do livro pessoal; o atacadismo consciencial;  

a expansão da Conscienciologia; a linha do tempo consciencial; o currículo do conscienciólogo;  

a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a percepção do quanto já se adquiriu de aportes conscienciais 

passíveis de retribuição; o reconhecimento do potencial pessoal retributivo; a inauguração de no-

vas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as contribuições sociais das Empresas Consciencio-

cêntricas sem esperar retribuição; a contribuição inovadora além da retribuição dos aportes; o sal-

do entre o recebimento e a retribuição a partir do inventário pessoal; a participação em dinâmicas 

parapsíquicas. 

 

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

to multiexistencial; o paradever intermissivo; os efeitos parapsíquicos da retribuição; a doação de 

energias; a autovivência da tenepes; o incremento na quantidade e qualidade do atendimento às 

demandas de tenepes; o arco voltaico; a retributividade do ensino do parapsiquismo; a higieni-

zação anônima de psicosferas e holopensenes; a blindagem energética heteroprotetora; a proje-

tabilidade lúcida (PL); a agenda extrafísica (agendex); as palestras extrafísicas; o suporte energé-

tico nos hospitais extrafísicos; o despertamento dos dormidores evolutivos; o auxílio na volitação 

de consciexes; a conexão com o amparo de função; o ofiexismo; o acolhimento e encaminha-

mento dos transmigrados; os resgates na Baratrosfera; a docência nos Cursos Intermissivos (CIs); 

o suporte na dessoma por meio da projeção consciente; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo profissional da assistência–estagiário da assistência;  

o sinergismo predisposição retributiva–senso de paradever; o sinergismo proexológico da dupla 

evolutiva. 

Principiologia: o princípio da recepção e consequente retribuição; o princípio da em-

patia evolutiva; o princípio da evolução pessoal; o princípio da descrença; o princípio da inte-

rassistencialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio interassis-

tencial de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a retribuição aprimorando o có-

digo grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a amortização dos endividamentos da 

teoria das interprisões grupocármicas; a teoria e a prática da interassistencialidade; a parateá-

tica dos Cursos Intermissivos; a teoria da evolução consciencial aplicada à maximização cres-

cente do tempo pessoal dedicado à interassistência. 

Tecnologia: a técnica dos levantamentos dos aportes; a técnica proexológica da retri-

buição pessoal; a técnica da interassistencialidade evolutiva; a técnica da tentativa e acerto;  

a técnica da assistência tarística; a técnica do mimo energético. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas; o voluntário iti-

nerante; o voluntário de intercâmbio; o voluntário líder; o voluntário liderado; o voluntário es-

pecialista; o voluntário autor; o voluntário com visão parassistencial; o voluntário retomador de 
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tarefas; o voluntário proativo na assistência; o voluntário autopesquisador docente; o voluntário 

tarístico; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da proé-

xis (Proexarium); o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia. 

Efeitologia: o efeito das libertações grupocármicas pós-retribuições; os efeitos interas-

sistenciais resultantes da retribuição pessoal; o efeito do timing retributivo adequado; o efeito 

halo da teática da Retribuiciologia; o efeito da parceria com o amparador no processo de retri-

buição assistencial; o efeito das energias conscienciais durante a retribuição; o efeito da autor-

ganização pessoal nos resultados assistenciais retributivos; o efeito da conta-corrente evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das retribuições; a retribuição por me-

io da tares potencializando as neossinapses; as parassinapses retributivas; as neossinapses  

e respectivos cons recuperados por meio das práticas parapsíquicas interassistenciais retributivas. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-preparação-retribuição-compléxis. 

Enumerologia: a retribuição afetiva; a retribuição cognitiva; a retribuição cosmovisio-

lógica; a retribuição energética; a retribuição mentalsomática; a retribuição neoparadigmática;  

a retribuição pró-evolutiva. 

Binomiologia: o binômio aporte-retribuição; o binômio tacon-tares; o binômio tenepes-

ofiex; o binômio consciência retributiva–consciência assistida; o binômio esforço-sucesso; o bi-

nômio aprendizado-ensinamento; o binômio gratidão-retribuição; o binômio conquista-transmis-

são; o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio voluntariado-paravolun-

tariado. 

Interaciologia: a interação recepção–retribuição proexológica; a interação retribuidor- 

-receptor; a interação voluntário experiente–voluntário jejuno; a interação consciencioterapeu-

ta-evoluciente; a interação professor-aluno; a interação autor-leitor; a interação humano-subu-

mano. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo fase preparatória–fase exe-

cutiva; o crescendo teoria intermissiva–prática proexológica. 

Trinomiologia: o trinômio aprendizado-habilitação-retribuição; o trinômio autopriori-

dade-autodesafio-autossuperação; o trinômio consciencialidade-responsabilidade-assistenciali-

dade; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio prioriza-

ção-retribuição-manutenção. 

Polinomiologia: o polinômio aprender-aplicar-internalizar-ensinar; o polinômio grati-

dão-reconhecimento-retribuição-satisfação; o polinômio planejar-executar-aprender-retribuir;  

o polinômio conhecimento-habilidade-atitude-orientação. 

Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo apego / desape-

go; o antagonismo absorver / distribuir; o antagonismo retribuição / dependência; o antagonis-

mo doação / recebimento; o antagonismo conscin large / conscin perdulária; o antagonismo he-

terocrítica anticosmoética / heterocrítica cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo da retribuição espontânea supercalculada. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a democra-

cia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a invexocracia; a recexocracia; a proexocracia (Cognópo-

lis); a conscienciocracia; a retribuiciocracia. 

Legislogia: a lei do recebimento demandando retribuição; a lei da empatia; a lei da 

ação e reação; a lei do maior esforço retributivo; a lei do maior esforço pessoal interassistencial; 

as leis da proéxis; a lei da solidariedade evolutiva cosmoética. 

Filiologia: a conscienciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a interaciofilia; a interas-

sistenciofilia; a parapedagogofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da assistenciofobia; a autossuperação da sociofobia. 
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Sindromologia: a requisição de reconhecimento, consideração, recompensa e gratidão 

na síndrome da autovitimização. 

Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a evolucioteca; 

a invexoteca; a parapedagogoteca; a proexoteca; a socioteca; a grupocarmoteca. 

Interdisciplinologia: a Retribuiciologia; a Proexologia; a Amparologia; a Evoluciolo-

gia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Invexologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia;  

a Recexologia; a Gesconologia; a Grupocarmologia; a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o intermissivista; a isca humana lúcida; a isca humana vo-

luntária; o ser desperto; o ser interassistencial; a dupla evolutiva; o casal; a dupla amparador-te-

nepessista; a conscin-cobaia; o líder interassistencial retributivo; o grupo de trabalho; a equipe de 

voluntários; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o especialista; o profissional; o líder; o empreendedor; o professor de 

Conscienciologia; o revisor de artigo e verbete; o docente; o semperaprendente; o coach; o men-

tor; o hábil; o técnico; o amparador extrafísico; o comunicólogo; o verbetógrafo; o autor; o aco-

plamentista; o membro jejuno da equipex; o reeducador; o pesquisador de Conscienciologia; o es-

tagiário; o cognopolita; o projetor consciente; o epicon lúcido; o tertuliano; o teletertuliano;  

o aprendiz; o tutor; o agente retrocognitor; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o duplista;  

o proexista; o intermissivista; o trainee; o conscienciólogo; o tenepessista; o escritor; o exempla-

rista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o retomador de tarefa; o maxidissidente ideo-

lógico; o interassistente intrafísico; o atacadista consciencial; o completista; o conscienciômetra; 

o conviviólogo; o parapercepciologista; o homem de ação. 

 

Femininologia: a especialista; a profissional; a líder; a empreendedora; a professora de 

Conscienciologia; a revisora de artigo e verbete; a docente; a semperaprendente; a coach; a men-

tora; a hábil; a técnica; a amparadora extrafísica; a comunicóloga; a verbetógrafa; a autora; a aco-

plamentista; a membra jejuna da equipex; a reeducadora; a pesquisadora de Conscienciologia;  

a estagiária; a cognopolita; a projetora consciente; a epicon lúcida; a tertuliana; a teletertuliana;  

a aprendiz; a tutora; a agente retrocognitora; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a duplista;  

a proexista; a intermissivista; a trainee; a consciencióloga; a tenepessista; a escritora; a exempla-

rista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a retomadora de tarefa; a maxidissidente 

ideológica; a interassistente intrafísica; a atacadista consciencial; a completista; a conscienciôme-

tra; a convivióloga; a parapercepciologista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sa-

piens intermissivista; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens offiexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens docens; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Retribuiciologia Básica = a pesquisa sobre a utilização das autovivências 

para publicação do primeiro verbete pessoal na condição de gestação consciencial (gescon); Re-

tribuiciologia Intermediária = a pesquisa sobre o emprego das competências pessoais na escrita 

do primeiro livro conscienciológico; Retribuiciologia Avançada = a pesquisa sobre a utilização 

dos aportes proexológicos para a consecução da megagescon tarística. 

 

Culturologia: a cultura da retribuição interassistencial cosmoética; a cultura do escla-

recimento assistencial. 
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Taxologia. No universo da Retribuiciologia, eis, como exemplo, na ordem alfabética, 

100 categorias de retribuições: 

01. Retribuição ambiental. 

02. Retribuição amparadora. 

03. Retribuição anônima. 

04. Retribuição anticorruptora. 

05. Retribuição antidogmática. 

06. Retribuição assertiva. 

07. Retribuição assistida. 

08. Retribuição atacadista. 

09. Retribuição autopesquisística. 

10. Retribuição autoral. 

11. Retribuição avançada. 

12. Retribuição breve. 

13. Retribuição científica. 

14. Retribuição comedida. 

15. Retribuição complementar. 

16. Retribuição compulsória. 

17. Retribuição comunicativa. 

18. Retribuição conscienciológica. 

19. Retribuição consciencioterápica. 

20. Retribuição constante. 

21. Retribuição cosmoética. 

22. Retribuição cotidiana. 

23. Retribuição cultural. 

24. Retribuição da amizade. 

25. Retribuição da hospedagem. 

26. Retribuição da informação. 

27. Retribuição da proatividade. 

28. Retribuição da revisão de texto. 

29. Retribuição da teoria. 

30. Retribuição de aprendizado. 

31. Retribuição desassediadora. 

32. Retribuição descrenciológica. 

33. Retribuição direta. 

34. Retribuição docente. 

35. Retribuição educacional. 

36. Retribuição empreendedora. 

37. Retribuição esforçada. 

38. Retribuição específica. 

39. Retribuição espontânea. 

40. Retribuição exemplarista. 

41. Retribuição extrafísica. 

42. Retribuição funcional. 

43. Retribuição fundamentada. 

44. Retribuição grupocármica. 

45. Retribuição holofraterna. 

46. Retribuição homeostática. 

47. Retribuição humorística. 

48. Retribuição ideal. 

49. Retribuição incompleta. 

50. Retribuição inconsciente. 

51. Retribuição indireta. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19670 

52. Retribuição ineficaz. 

53. Retribuição inegoica. 

54. Retribuição informal. 

55. Retribuição informativa. 

56. Retribuição inicial. 

57. Retribuição intelectual. 

58. Retribuição inteligente. 

59. Retribuição intensiva. 

60. Retribuição intercooperativa. 

61. Retribuição intergrupal. 

62. Retribuição invexológica. 

63. Retribuição legítima. 

64. Retribuição lúcida. 

65. Retribuição madura. 

66. Retribuição multiexistencial. 

67. Retribuição natural. 

68. Retribuição objetiva. 

69. Retribuição parapedagógica. 

70. Retribuição parapsíquica. 

71. Retribuição parassocial. 

72. Retribuição particular. 

73. Retribuição pedagógica. 

74. Retribuição pela tenepes. 

75. Retribuição policármica. 

76. Retribuição pontual. 

77. Retribuição pragmática. 

78. Retribuição preliminar. 

79. Retribuição prioritária. 

80. Retribuição proexista. 

81. Retribuição profissional. 

82. Retribuição projetiva. 

83. Retribuição pública. 

84. Retribuição recexológica. 

85. Retribuição rotineira. 

86. Retribuição serena. 

87. Retribuição sincera. 

88. Retribuição sincrônica. 

89. Retribuição social. 

90. Retribuição sofisticada. 

91. Retribuição solidária. 

92. Retribuição sutil. 

93. Retribuição taconista. 

94. Retribuição tarística. 

95. Retribuição teática. 

96. Retribuição terapêutica. 

97. Retribuição universalista. 

98. Retribuição varejista. 

99. Retribuição verponológica. 

100. Retribuição versátil. 
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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 Retribuiciologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

09.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

10.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

RETRIBUIR  OS  APORTES  RECEBIDOS  DURANTE  A  RES-
SOMA  ESTIMULA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  AUTO-

LÚCIDA  PARA  A  LIDERANÇA  INTERASSISTENCIAL  COS- 
MOÉTICA,  CONTRIBUINDO  PARA  O  AUTOCOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já saiu da posição de assistido, passando a retri-

buir mais e a transferir os aportes conscienciais recebidos? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 

br.; 3ª  Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 31 e 32. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retroafeto deslocado é o sentimento por outrem, incompatível, improce-

dente, impróprio e anacrônico em relação ao atual contexto vivencial, reavivado espontaneamente 

devido à associação, consciente ou não, com experiências relacionais intrafísicas pretéritas, caren-

te de reavaliações e neopareceres, tornado empecilho à qualificação realista, cosmoética, dos vín-

culos interconscienciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; 

atrás”. Apareceu no Século XV. O vocábulo afeto procede do mesmo idioma Latim, affectus, “es-

tado psíquico ou moral, bom ou mau; afeição; disposição de alma; estado físico; sentimento; von-

tade”. Surgiu no Século XV. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; opo-

sição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade”. A palavra locar deriva também 

do idioma Latim, locare, “alugar; arrendar; pôr; colocar; pousar; postar; dispor; situar; estabele-

cer”, de locus, “lugar”. O vocábulo deslocado apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Retroafeto anacrônico. 02.  Retroafeto antiquado. 03.  Retroafeto 

extemporâneo. 04.  Retroafeto obsoleto. 05.  Retroafeto caduco. 06.  Sentimento fossilizado.  

07.  Sentimento retrógrado. 08.  Sentimento ultrapassado. 09.  Retroemoção descontextualizada. 

10.  Emotividade arcaica revivida. 

Neologia. As 4 expressões compostas retroafeto deslocado, retroafeto deslocado amoro-

so, retroafeto deslocado raivoso e retroafeto deslocado queixoso são neologismos técnicos da 

Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Retroafeto oportuno. 2.  Retroafeto apropositado. 3.  Retrotrauma 

superado. 4.  Sentimento atualizado. 5.  Emotividade contemporânea. 

Estrangeirismologia: a outdated emotion. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade cosmoética. 

Coloquiologia: a emoção fora de moda, fora de ocasião e fora do tempo; o aninho em 

intocável mundinho afetivo pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal sentimentalista; a fôrma holopensênica emotiva; 

os retropensenes; a retropensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os exopensenes; a exo-

pensenidade fomentando emotividades infundadas; os retrovícios da autopensenidade; os bagu-

lhos autopensênicos; a predominância de pensenes carregados no sen; a pensenidade tudo ou na-

da; a maneira de pensenizar polarizada em protagonistas e antagonistas; a autopensenização ina-

propriada à conjuntura existencial do momento. 

 

Fatologia: o retroafeto deslocado; o velho sentimento reavivado no presente; a carência 

de revisões de antigos afetos; as funções e papéis sociais desatualizados; os condicionamentos 

emocionais; as simpatias e antipatias cristalizadas; as aprovações e as oposições automáticas; as 

aceitações e incompreensões irrefletidas; as adorações e desafeições aguerridas; as condescendên-

cias e imperdoamentos incondicionais; as autoculpas e heteroacusações desproporcionais; as atua-

ções e reações irracionais; a imaginação colocada à serviço de justificativas para as emotividades 

extemporâneas; as conjecturas delirantes; a autassedialidade sustentada levianamente; o fechadis-

mo à reciclagem afetiva; a dramatização existencial incompatível com o atual nível evolutivo. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19673 

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

do padrão das energias conscienciais (ECs) reavivando retroafetos; a interleitura parapsicosférica 

inconsciente levando à evocação espontânea de retroexperiência afetiva; a recordação emocional 

de conteúdo obscuro; as elucubrações sobre a raiz retrocognitiva das reatividades emocionais de 

hoje; as feridas emocionais mantidas abertas, intocadas, ao longo de múltiplas vidas; os retrotrau-

mas incompreendidos; a postura emocional incongruente com a autobagagem multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de as ECs serem o cartão de visitas da consciência; o prin-

cípio da empatia; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do “se algo não 

presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio popular “o tempo não para”; o princípio de 

os fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: os códigos emocionais envelhecidos; o código pessol de Cosmoética 

(CPC) instaurando a opção pelas ortopensenizações. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da desassim; a técnica da autocrítica cosmoéti-

ca; a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicada à autopesquisa; a técnica da recin; a téc-

nica da ortodecisão reiterada; a técnica da qualificação cosmoética da intenção. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito travão evolutivo dos retroafetos anacrônicos; os efeitos do reaviva-

mento de retroafetos na primeira impressão; os efeitos das lavagens paracerebrais nos compor-

tamentos; o efeito dominó das inutilidades, insensibilidades, emocionalidades, irracionalidades  

e imaturidades mimetizadas; o efeito avalanche dos atos interpresidiários. 

Neossinapsologia: as retrossinapses antiquadas impedindo a formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da vingança. 

Enumerologia: a afetividade descriteriosa; a afetividade descautelosa; a afetividade de-

sairosa; a afetividade desonrosa; a afetividade desastrosa; a afetividade desvantajosa; a afetivida-

de inassistencial. 

Binomiologia: o binômio ideia não reformulada–ranço afetivo; o binômio egão-orgu-

lho; a premência evolutiva do binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação orgulho-capricho; a interação desamor-desinteligência;  

a interação lixo mental–cacareco emocional; a interação pensenes fossilizados–hábitos obsole-

tos; a interação patopensenidade–bloqueio encefálico; a interação hiperreatividade emocional– 

–hiperdefensividade egóica; a interação distorções mnemônicas–ficção holobiográfica. 

Crescendologia: o crescendo recorrência-recrudescimento-cronicificação; o crescendo 

melin-melex; o crescendo abandonar patoposturas–assumir ortoposturas. 

Trinomiologia: o trinômio orgulho ferido–teimosia infantil–inflexibilidade emocional;  

o trinômio discordâncias-desavenças-antipatias; o trinômio inveja-raiva-ingratidão; o trinômio 

estereótipos-preconceitos-apriorismoses; o trinômio imaturidade-inexperiência-ignorância; as 

repetições dispensáveis do trinômio opiniões-preferências-ações; a postergação do trinômio cor-

reções-retratações-reconciliações. 

Polinomiologia: o polinômio desafeições crônicas–rivalidades vingativas–desencontros 

afetivos–interprisões grupocármicas; o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorga-

nização-autoacriticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo retroafeto maduro / retroafeto imaturo; o antagonis-

mo retroafeto benévolo / retroafeto malévolo; o antagonismo retroafeto amistoso / retroafeto be-

licoso; o antagonismo retroafeto aglutinador / retroafeto desaglutinador; o antagonismo retroa-

feto ingênuo / retroafeto doloso; o antagonismo retroafeto fugaz / retroafeto cronicificado; o an-

tagonismo retroafeto reconhecido / retroafeto ignorado. 
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Paradoxologia: o paradoxo na escolha de perpetuar o passado no presente; o paradoxo 

da consciência vingativa colocar os desafetos no papel de protagonistas da própria vida; o para-

doxo de a autopensenização envenenada contra outrem envenenar primeiramente, e mais inten-

samente, a psicosfera da consciência patopensenedora. 

Legislogia: a lei de talião; a lei do retorno. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia; a autocritico-

fobia; a recinofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do estresse pós-trau-

mático; a síndrome do ostracismo; a síndrome do estrangeiro; a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a nostomania; a egomania; a patomania; a subcerebromania; a apriorismo-

mania; a megalomania; a toxicomania. 

Mitologia: os mitos pessoais quanto às vidas pregressas. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicologicoteca; a historioteca; a ressomatoteca; 

a conflitoteca; a energoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Seriexologia; a Grupocarmologia; a Inter-

prisiologia; a Retrocogniciologia; a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Parapatologia; a Perdolo-

gia; a Autenganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa anacrônica; a conscin antepassada de si mesma. 

 

Masculinologia: o conservador; o tradicionalista; o interiorota; o apriorota; o preconcei-

tuoso; o elitista; o xenófobo; o racista; o vingativo; o justiceiro; o raivoso; o magoado; o ressenti-

do; o melindrado; o aborrecido; o amuado; o autovitimizado. 

 

Femininologia: a conservadora; a tradicionalista; a interiorota; a apriorota; a preconcei-

tuosa; a elitista; a xenófoba; a racista; a vingativa; a justiceira; a raivosa; a magoada; a ressentida; 

a melindrada; a aborrecida; a amuada; a autovitimizada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo 

sapiens acriticus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens autobsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retroafeto deslocado amoroso = o endosso sentimental incondicional aos 

desmandos do amigo multissecular; retroafeto deslocado raivoso = a desaprovação incondicional 

aos atos do desafeto multissecular; retroafeto deslocado queixoso = a cobrança incondicional do 

filho adulto aos pais vivos ou dessomados. 

 

Culturologia: os cacoetes culturais holobiográficos; os idiotismos culturais. 

 

Acriticismo. A condição do retroafeto deslocado sinaliza a falta ou a superficialidade do 

exame autocrítico para a definição realista das bases dos sentimentos pessoais e do exame hetero-

crítico para a aferição da fidedignidade nas interpretações de manifestação alheia. 

Apriorismo. Essa baixa criticidade propicia a distorção de fatos e parafatos, de modo in-

tencional ou não, na tentativa de reafirmar juízos prévios firmados e mantidos inabalados. 

Estagnação. Os afetos retrógrados, positivos ou negativos, reeditados irrefletidamente, 

propiciam a reprise interminável de modelos imaturos de relacionamento interconsciencial, im-

possibilitando a renovação na maneira de perceber, entender e atuar perante o outro. 
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Considerações. Sob a ótica da Interprisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

6 condições imaturas, antievolutivas e inassistenciais, passíveis de serem incitadas por retroafetos 

deslocados, vivenciadas pela conscin incauta devido a hábito condicionado, preguiça de reciclar 

convicções ou opção teimosa: 

1.  Acumpliciamento. A evitação de oposição cosmoética perante as erronias do ser esti-

mado, seja para não enfrentar os abalos na pseudo-harmonia convivencial ou pela ingenuidade de 

pensar o auxílio apenas enquanto consolações e aplausos, omite esclarecimentos evolutivos provi-

denciais. Do amigo verdadeiro espera-se a maior sinceridade. Apontar empecilhos autevolutivos 

e auxiliar a ultrapassá-los é corajosa prova de amizade. 

2.  Assedialidade. A conservação obstinada de emoções doentias dirigidas ao suposto al-

goz, intoxica a própria psicosfera, subjuga a consciência ao primado do psicossoma e destila 

energias poluentes. A vingança adquire inúmeras facetas: mágoas eternizadas são tentativas si-

lenciosas de castigar o algoz, impedindo-o de esquecer erros pretéritos. São os assediadores os 

maiores interessados em exaltar o lado pior de tudo e todos. 

3.  Estigmatização. A fixação de conceito equivocado sobre outrem, a partir de generali-

zação descriteriosa de trafar ou trafor manifesto no passado, desconsidera possíveis renovações 

ou regressões e impede reconciliações ou prevenções. Não admitir as recins alheias indica a pró-

pria incompetência em efetivar as próprias recins prementes. As pessoas mudam e podem mudar 

em ritmo mais acelerado se comparado a você. 

4.  Imperdoamento. A rejeição reiterada da personalidade considerada ex-algoz, manti-

da em contínuas evocações do papel doentio representado anteriormente, impede a admissão da 

postura assediadora assumida e a pesquisa do possível ciclo algoz-vítima mantido por ambos. 

Quem quer ser perdoado, perdoa. O gabarito assistencial é mensurado quando se acolhe a assis-

tência do ex-algoz. 

5.  Interprisão. A perpetuação de retroexperiência vitimizante, ao revivê-la intimamente 

nas vidas subsequentes, sustenta a vinculação afetiva patológica. O orgulho ferido fixa desafei-

ções e aprisiona o orgulhoso justamente a quem mais desejaria manter distante. O olhar emocio-

nado e a irreflexão autocrítica impedem a detecção do percentual de autorresponsabilidade em 

situações vitimizadoras. 

6.  Mitificação. A criação de enredo fantasioso sobre relacionamentos pregressos, na bus-

ca por explicações imaginárias para a emoção sentida devido à hipomnésia retrocognitiva, man-

tém a ignorância quanto à holobiografia pessoal. Malestar espontâneo nem sempre sinaliza reen-

contro com ex-algoz: ex-vítimas incitam grandes incômodos. Bem-querer espontâneo nem sempre 

sinaliza antigo romance: retroauxílios incitam elevados sentimentos. 

 

Inferência. No preparo extrafísico para a consecução de maxiproéxis grupal, podemos 

inferir ter sido promovido o entrosamento sadio de intermissivistas cursistas, futuras minipeças 

lúcidas, objetivando a formação de senso de equipe multidimensional. 

Ressoma. Entretanto, devido ao restringimento ressomático e a preponderância das in-

fluências dos densos holopensenes intrafísicos, no reencontro de intermissivistas é possível eclo-

direm, em primeiro lugar, as rememorações afetivas provenientes de retrovidas em comum, quan-

do as personalidades envolvidas eram mais imaturas, dificultando o acesso às lembranças do pa-

raconvívio equilibrado após as recins efetivadas no Curso Intermissivo (CI). 

Perdas. Os afetos surgidos, agora anacrônicos, podem tornar-se travões ao trabalho con-

junto. Nesse caso, a paramizade construída foi esquecida, os desapreços reavivados, os conflitos 

egocêntricos valorizados e os propósitos comuns despriorizados. 

Autoinvestigação. A reflexão quanto à possibilidade de ocorrência de tal realidade afe-

tiva, antiproexológica, facilita o sobrepairamento dos sentimentos instigados pela presença do ou-

tro, permitindo os investigar de maneira isenta, racional, sincera, minuciosa e paciente. 

Lucidez. A autodisposição para enfrentar a verdade dos fatos e parafatos, eliminando as 

tentadoras conclusões precipitadas e ficcionalizações de retrovivências compartilhadas, favorece 

o desenvolvimento gradativo da autolucidez evolutiva, seriexológica e grupocármica, além de 

permitir avanços na compreensão da primazia evolutiva da interassistencialidade cosmoética. 
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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 retroafeto deslocado, indicados para a expansão das 

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

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Autofracasso  deslocado:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

06.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

07.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

12.  Primeira  impressão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

 

O  RETROAFETO  DESLOCADO  ENRIJECE  CONCEPÇÕES,  
DISTORCE  PERCEPÇÕES  E  OBNUBILA  A  CRITICIDADE.  
TAL  APRIORISMOSE  AFETIVA  IMPEDE  A  RECICLAGEM  

COSMOÉTICA  DOS  VÍNCULOS  ENTRE  AS  CONSCIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica retroafetos deslocados direcionados  

aos compassageiros evolutivos? Quais providências tem sido tomadas diante dessa constatação? 

 

A. L. 
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R E T R O C O G N I Ç Ã O    D E S P E R C E B I D A  
( L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrocognição despercebida é a ocorrência do fenômeno de lembranças 

de vidas passadas (Retrocogniciologia) não reconhecidas ou não discernidas pela conscin, homem 

ou mulher, desatenta e / ou eletronótica, desconsiderando os efeitos sobre a atual existência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por detrás; 

atrás; para trás; remontando ao passado; em retribuição”. Apareceu no Século XV. A palavra cog-

nição procede do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere, “conhecer; 

adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhe-

cer”. Surgiu em 1836. O termo retrocognição apareceu em 1901. O prefixo des provém do idio-

ma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo percebido deriva também do idio-

ma Latim, percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de; 

receber; adquirir; notar; reparar; colher”. Surgiu no Século XIII. A palavra despercebido apareceu 

no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Lembrança despercebida de vida passada. 2.  Retrocognição desapro-

veitada. 3.  Retrocognição não reconhecida. 4.  Retrocognição desentendida. 5.  Retrocognição 

impensada. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrocognição despercebida, retrocognição de ba-

se extrafísica despercebida e retrocognição de base intrafísica despercebida são neologismos 

técnicos da Lucidologia. 

Antonimologia: 1.  Retrocognição lúcida; retrocognição perspicaz. 2.  Retrocognição 

aproveitada; retrocognição percebida. 3.  Retrocognição autassistencial. 4.  Retrocognição eluci-

dativa. 5.  Retrocognição discernida. 

Estrangeirismologia: a lack of lucidity; a lack of awareness; a lost opportunity; o me-

mory waste; a absence of mind; a falta da wakefulness mnemônica; a mindfulness retrocognitiva; 

a good memory but low attention; o flashback não reconhecido. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Mnemossomática Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  –  Cultivemos 

a automemória. Atentemos às retrocognições. Memória: tesouro submerso. 

Citaciologia: – Memoria hominis fragilis est (A memória do Homem é frágil). Memoria 

minuitur nisi eam exerceas (A memória diminui se não se exercita; Cícero, 106–43 a.e.c.). Le co-

se si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno. Ricordare una cosa significa vederla – ora 

soltanto – per la prima volta (As coisas são descobertas por meio das lembranças que se tem de-

las. Relembrar uma coisa significa vê-la – apenas agora – pela primeira vez; Cesare Pavese, 

1908–1950). Ampliat aetatis spatium sibi vir bonus: hoc est / vivere bis vita posse priore frui  

(O homem bom amplia o espaço da sua vida / poder usufruir da vida passada é poder viver duas 

vezes; Marcus Valerius Martialis, 40–102). Wo der anteil sich verliert, verliert sich auch das Ge-

dächtnis (Quando o interesse diminui, com a memória ocorre o mesmo; Johann Wolfgang von 

Goethe, 1749–1832). 

Unidade. O mnemopensene (engrama) é a unidade de medida da memória da consciên-

cia (Mnemotécnica). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; o holopensene seriexológico; a aten-

ção aos retropensenes; a compreensão da retropensenidade; os cuidados direcionados aos mnemo-
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pensenes; o cultivo da mnemopensenidade; as retroassinaturas pensênicas; os grafopensenes mul-

tiexistenciais; a grafopensenidade na holobiografia pessoal. 

 

Fatologia: a desatenção retrocognitiva; os flashes mnemônicos inobservados; as retro-

cognições interpretadas como sonhos; os pseudonirismos; o uso e os efeitos das drogas psicoati-

vas legais e ilegais na condição de indutoras de retrocognições, na maioria das vezes despercebi-

das; a Psicologia da Memória; as desatenções mnemônicas; as distorções mnemônicas; a metame-

mória; a hipomnésia de longo prazo; a amaurose retrocognitiva; o poliglotismo como sendo ele-

mento favorecedor das autorretrocognições; a facilidade na apreensão de idiomas novos sendo es-

tes antigas línguas-mãe do passado da consciência; as viagens funcionando como reativadoras 

mnemônicas de vivências pregressas; os sonhos recorrentes podendo ser memórias de vidas pas-

sadas; os medos infundados na condição de retrocognições fóbicas despercebidas; as músicas an-

tigas funcionando como gatilhos retrocognitivos; os locais retrocognitivos geradores de bem ou 

malestar à conscin; a imagem aparentemente desconhecida surgindo na tela mental em átimo de 

segundo; as influências inconscientes positivas e negativas das lembranças não reconhecidas;  

o uso das mnemotécnicas na profilaxia das retrocognições despercebidas. 

 

Parafatologia: a retrocognição despercebida; o estudo da Pararretrocogniciologia; a ati-

vação das retrossinapses paracerebrais; as retrocognições não percebidas do Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático pelo intermissivista; a retrocognição explícita (consciente) versus a retro-

cognição implícita (inconsciente); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ajudando 

na identificação das autorretrocognições; as evocações despercebidas; a memória quádrupla; o ar-

co voltaico promovendo os desbloqueios dos chacras superiores e auxiliando na atenção à Mne-

mossomática Pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo memória-atenção; o sinergismo Mnemotécnica-retro-

cognição; o sinergismo agudez dos sentidos somáticos–agudez dos atributos mentais–agudez das 

percepções extrassensoriais. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das autolembranças de vidas passadas; a teoria da holomemória; 

a teoria da memória quádrupla. 

Tecnologia: a Mnemotécnica. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível dos Mne-

mologistas; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível da Intrafisicolo-

gia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Para-Historiologia;  

o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos da higiene mental; os efeitos positivos da higiene mne-

mônica; os efeitos das retrocognições na evitação de automimeses desnecessárias; os efeitos das 

lembranças de vidas passadas nas reciclagens da vida atual. 

Ciclologia: o ciclo de retrocognições confirmatórias de existências passadas. 

Enumerologia: a desatenção; a desconcentração; o distraimento; o despercebimento;  

a dispersividade; a obnubilação; o aparvalhamento. 

Interaciologia: a interação vidas passadas–vida atual. 
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Crescendologia: o crescendo das retrocognições fragmentadas acumulando os retrofa-

tos e remontando o puzzle episódico de existências pregressas; o crescendo memória de curto 

prazo–memória de longo prazo–memória de longuíssimo prazo–holomemória desbloqueada. 

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro. 

Antagonismologia: o antagonismo rememoração / esquecimento; o antagonismo memó-

ria / onirismo; o antagonismo percebimento / despercebimento; o antagonismo passado / presen-

te; o antagonismo mnemossoma aquecido / mnemossoma adormecido; o antagonismo memória 

explícita / memória implícita; o antagonismo atenção à autopensenização / descaso autopensêni-

co; o antagonismo retrocognição / neocognição; o antagonismo retroproéxis / neoproéxis. 

Paradoxologia: o paradoxo das neossinapses adquiridas a partir das lembranças de re-

troaprendizagens; o paradoxo de a rememoração de vidas passadas ajudar nas futuras recins. 

Politicologia: a meritocracia; a mnemocracia; a cronocracia; a autopesquisocracia;  

a lucidocracia; a evoluciocracia; a cognocracia. 

Filiologia: a autocogniciofilia; a retrofilia; a retrocogniciofilia; a memoriofilia; a pesqui-

sofilia; a autocriticofilia; a parapsicofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito de a retrocognição ocorrer somente na condição de filme mental de-

talhado. 

Holotecologia: a memorioteca; a biografoteca; a grafopensenoteca; a cronoteca; a ego-

teca; a autocriticoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Retrocogniciologia; a Mnemossomatologia; a Plu-

riexistenciologia; a Pensenologia; a Memoriologia; a Percepciologia; a Fatologia; a Cronologia;  

a Seriexologia; a Autobiografologia; a Holobiografologia; a Para-Historiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex; o ser interassistencial; a conscin autenciclo-

pedista; a pessoa aware. 

 

Masculinologia: o atento; o atilado; o mnemonista; o retrocognitor; o auto-historiador;  

o acoplamentista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o seriexólogo; o verbetólogo; o verbetógrafo;  

o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a atenta; a atilada; a mnemonista; a retrocognitora; a auto-historiadora;  

a acoplamentista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a seriexóloga; a verbetóloga; a verbetógrafa;  

a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens lucidologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrocognição de base extrafísica despercebida = a lembrança não reco-

nhecida de período intermissivo pré-ressomático; retrocognição de base intrafísica despercebida 

= a lembrança não reconhecida de experiência em vida passada. 

 

Culturologia: a cultura retrocognitiva; a cultura da Memoriologia; a cultura geral. 
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Holomnemônica. Sob a ótica da Retrocogniciologia, eis, alfabeticamente ordenadas, 11 

possíveis situações decorrentes de retrocognições, muitas vezes não reconhecidas como sendo fe-

nômenos holomnemônicos: 

01.  Arte. O deslumbramento ao ver a obra de arte. 

02.  Decoração. O dejaísmo a partir do recheio decorativo de ambiente. 

03.  Face. A surpresa ao se deparar com rosto impressionantemente familiar, porém, vis-

to pela primeira vez. 

04.  Fobia. O medo inexplicável. 

05.  Objeto. O objeto instigador da curiosidade. 

06.  Onirismo. A imagem mental inesperada. 

07.  País. O choque emocional na primeira visita a país. 

08.  Pessoa. O interesse no contato com determinada pessoa recém-conhecida. 

09.  Recorrência. O sonho recorrente. 

10.  Religião. O despertamento da curiosidade ante ritual religioso específico. 

11.  Reverência. A saudação chamativa. 

 

Arquivo. Grande parte das atitudes das conscins na atual existência tem bases nas vidas 

pretéritas (Parageneticologia), em eventos arquivados na holomemória e marcados psicossomáti-

ca e mentalsomaticamente. 

Acesso. O aprimoramento da memória física da atual vida da conscin pode ajudar no 

acesso à holomemória pessoal. Ista tria semper mente habeas: Quid fuisti? Quid es? Quid eris? 

(Tem sempre na memória estas 3 coisas: o que foste, o que és e o que serás). 

Conexões. Existem, também, conexões no campo da Psicopatologia relacionados à Re-

trocogniciologia. 

Hipóteses. No tocante às ciências Neurologia, Psicologia e Psiquiatria, a retrocognição 

é assunto ainda não validado dentro da Academia (Ano-base: 2015), porém, de acordo com o Pa-

radigma Consciencial, são apresentadas aqui, em ordem alfabética, 3 hipóteses destinadas a futu-

ros estudos nessas áreas, especificamente quanto às lembranças de vidas passadas não percebidas: 

1.  Neurologia. Em casos de doença neurológica, do tipo degenerativa, são possíveis as 

recordações de vidas passadas de maneira despercebida, mesmo ocorrendo diminuição da capaci-

dade e degradação parcial da memória física? 

2.  Psicologia. Os casos clínicos de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), envol-

vendo eventos aversivos da atual existência podem, ao mesmo tempo, ser potencializadores de 

lembranças fóbicas de vidas pregressas não reconhecidas? 

3.  Psiquiatria. Em situações de surto alucinatório em paciente psiquiátrico, em alguns 

casos, o indivíduo pode estar relatando lembrança(s) de vida(s) passada(s)? 

 

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 retrocognição despercebida, indicados para a expansão 

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

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

08.  Higiene  mnemônica:  Mnemotecnologia;  Homeostático. 

09.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19681 

A  AUTOLUCIDEZ  HOLOBIOGRÁFICA,  UNIDA  AOS  CUIDA-
DOS  COM  A  CAPACIDADE  MNEMÔNICA  PESSOAL,  PRO-

DUZ  EFEITOS  POSITIVOS  NO  ACESSO  À  HOLOMEMÓRIA,  
ATIVANDO  AS  RETROCOGNIÇÕES  AUTOCONSCIENTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identificar na cotidianidade lembran-

ças, às vezes sutis, de vidas pregressas? Sabe diferenciar retrocognições de onirismos? Dá a devi-

da importância à memória pessoal? E à holomemória? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barelli, Ettore; & Pennacchietti, Sergio; Orgs.; Dicionário de Citações: 5.000 Citações de todas as 

Literaturas Antigas e Modernas (Dizionario delle Citazioni); trad. Karina Jannini; XII + 1.012 p.; glos. 5.027 termos 

(citações); 383 subtemas; 79 temas; 38 refs.; 5 apênds.; ono.; 23 x 13 x 4,5 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2001; 

páginas 632, 633 e 635. 

2.  Rezende, Arthur; Frases e Curiosidades Latinas: Colecionadas por Arthur Rezende; 914 p.; 7.266 frases; 
24,5 x 17 x 4,5 cm; br.; 3a Ed.; Livraria Garnier; Belo Horizonte, MG; 2001; páginas 344, 407 e 408. 

3.  Sternberg, Robert J.; Psicologia Cognitiva (Cognitive Psychology); revisão Beatriz Vargas Dorneles; trad. 

Ana Maria Dalle Luche; & Roberto Galman; 592 p.; 13 caps.; 1 E-mail; 72 enus.; 21 esquemas; 48 fotos; 21 gráfs.; 188 
ilus.; 2 mapas; 1 microbiografia; 47 tabs.; 1 website; glos. 322 termos; 1.102 refs.; alf.; ono.; 17,5 x 16 cm; br.; Cengage 

Learning; São Paulo, SP; 2010; páginas 153 a 165. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 468. 
5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 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; br.; enc.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 245. 
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R E T R O C O G N I Ç Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrocognição interassistencial é o fenômeno rememorativo de atos, ce-

nas, personagens, vivências em retrovidas ou períodos intermissivos pela conscin, homem ou mu-

lher, relativos à própria existência ou de outrem, a partir da descoincidência dos veículos de mani-

festação, permitindo a compreensão de pendências cármicas e promovendo auto e / ou heterescla-

recimentos cosmoéticos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por 

detrás; atrás, para trás; remontando ao passado; em retribuição”. Apareceu no Século XV. A pala-

vra cognição procede do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere, 

“conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; 

reconhecer”. Surgiu em 1836. O termo retrocognição apareceu em 1901. O prefixo inter provém 

do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência de-

riva também do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, par-

ticípio 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.  Retrocognição tarística. 2.  Rememoração esclarecedora. 3.  Retro-

cognição evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrocognição interassistencial, autorretrocogni-

ção interassistencial e heterorretrocognição interassistencial são neologismos técnicos da Retro-

cogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Retrocognição antiassistencial. 2.  Retrocognição patológica. 3.  Pre-

cognição interassistencial. 

Estrangeirismologia: o flashback intermissivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às retrocognições sadias favorecedoras da interassistencialidade. 

Unidade. O retropensene é a unidade de medida das retrocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retrocognicibilidade; o holopensene pessoal da 

interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia. 

 

Fatologia: a autoconsciência da retrocognição interassistencial; a comprensão das rela-

ções interpessoais, produto da rememoração de vivências passadas; as dificuldades nos vínculos 

entre as consciências; os erros atuais; a avaliação dos erros passados; a predisposição aos acertos 

atuais; a evitação das mimeses dispensáveis promovida pelo fenômeno da retrocognição; a auto-

consciência da megafraternidade milenar; os subprodutos sadios das tarefas interassistenciais; os 

registros das lembranças do passado vivido; a intencionalidade interassistencial; a busca da vivên-

cia da tarefa do esclarecimento (tares); o interesse assistencial da conscin intermissivista na Histó-

ria; a quebra dos travões do egocentrismo; a interassistencialidade teática; a aquisição do senso 

universalista interassistencial; o Universalismo; a inteligência evolutiva (IE); a convivência tran-

quila com os princípios conscienciais; o respeito à holobiografia das consciências; a cosmovisão; 

a consolidação do vínculo interassistencial; a autoproéxis representando exercício interassisten-

cial complexo; o desatamento de nós da interprisão grupocármica a partir da rememoração das vi-

vências retrocognitivas; a autocognição; a interassistência do realismo fraterno prestada na tares; 
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os laços evolutivos interassistenciais; os encontros de destino interassistenciais; a compreensão do 

motivo do local da última dessoma; a retrocognição promotora da auto e heterassistência. 

 

Parafatologia: a retrocognição interassistencial; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; o campo interassistencial das dinâmicas parapsíquicas propulsor de auto e hete-

rorretrocognições; a memória quádrupla interassistencial; a assimilação simpática interassisten-

cial (assim); a vivência da vidência parapsíquica passadológica interassistencial; as nuanças retro-

cognitivas; a ajuda providencial interassistencial dos amparadores extrafísicos na amarração das 

pontas holobiográficas; as posturas corporais favoráveis a heterorretrocognição interassistencial; 

as palavras atratoras da heterorretrocognição interassistencial; a sinalética energética parapsíquica 

de cunho retrocognitivo interassistencial; a holomemória pessoal; a autorretrocognição ao próprio 

nascimento atual; a retrocognição do grupo evolutivo; o pronto socorro extrafísico interassisten-

cial das companhias do passado retrocognitivo; os resgates interassistenciais extrafísicos das cri-

anças vítimas do passado retrocognitivo; as reconciliações interassistenciais com consciexes co-

bradoras dos erros do passado; a autorretrocognição intermissiva assistencial; as autorretrocogni-

ções multisseculares; a memória extracerebral interassistencial; o entrosamento interconsciencial, 

interassistencial e interdimensional; a paraconvivialidade cosmoética; a benevolência interassis-

tencial inesgotável dos amparadores extrafísicos; as retrovivências interassistenciais; as sincroni-

cidades enquanto sinalética de informações a respeito do próprio passado e de outras consciênci-

as; a paravisão de consciex assistencial; o intercâmbio interdimensional permanente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo acoplamento energético–starter retrocognitivo; o siner-

gismo starter retrocognitivo–lembrança holobiográfica; o sinergismo autorretrocognição-hete-

rorretrocognição; o sinergismo Pensenologia-Evocaciologia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da clarividência facial; a técnica da passividade alerta; a técnica 

da priorização do mais relevante evolutivamente. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas (CONSECUTIVUS); os voluntários dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; os voluntá-

rios das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o labora-

tório conscienciológico Retrocognitarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da Parageneti-

cologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;  

o Colégio Invisível da Biografologia. 

Efeitologia: o efeito halo das retrocognições; os efeitos da euforex refletindo na vigília 

física ordinária. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao pleno entendimento das retrocogni- 

ções (Lucidologia). 

Ciclologia: o ciclo de recomposição grupocármica; o ciclo ressoma–vivência intrafísi-

ca–dessoma–vivência extrafísica. 

Binomiologia: o binômio antepassado de si mesmo–ressoma atual; o binômio choque 

holobiográfico–lucidopensenes; o binômio retrocognição-esclarecimento; o binômio heterorre-

trocognição–megarresponsabilidade interassistencial. 

Interaciologia: a interação experiência retrocognitiva–sinalética energética; a intera-

ção experiência retrocognitiva–iscagem consciencial; a interação experiência retrocognitiva–in-

terassistencialidade grupocármica; a interação experiência retrocognitiva–cosmovisão seriexo-

lógica; a interação experiência retrocognitiva–heteresclarecimento; a interação experiência re-
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trocognitiva–parabanho confirmatório; a interação experiência retrocognitiva–autenfrentamento 

esclarecedor; a interação experiência retrocognitiva–recomposição grupocármica. 

Crescendologia: o crescendo perdão-libertação; o crescendo desassediológico da cons-

cin clarividente lúcida; o crescendo esclarecedor das heterorretrovivências promovendo a com-

preensão dos vínculos atuais. 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico recordar-analisar-comprender-esclarecer-re-

compor. 

Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo intrafisi-

calidade / extrafisicalidade; o antagonismo vítima / algoz; o antagonismo culpar / perdoar; o an-

tagonismo culpar-se / perdoar-se. 

Paradoxologia: o paradoxo da autassistência através da heterassistência; o paradoxo 

de a conscin se sentir temporariamente na condição de consciex; o paradoxo da heteropesquisa 

poder gerar a autorretrocognição. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a seriexocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de ação e re-

ação; as leis do Cosmos (Parassincronologia); as leis da Conviviologia. 

Filiologia: a mnemofilia; a experimentofilia; a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia;  

a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a fatofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a retrocogniciofobia; a seriexofobia; a grafopensenofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro. 

Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado; os mitos pessoais quanto ao 

passado dos outros. 

Holotecologia: a mnemossomatoteca; a ressomatoteca; a pesquisoteca; a experimento-

teca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Retrogogniciologia; a Interassistenciolo-

gia; a Parageneticologia; a Maxiproexologia; a Grupocarmologia; a Gruporrevezamentologia;  

a Autoparabiografologia; a Autosseriexologia; a Cosmovisiologia; a Experimentologia; a Auto-

pesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Evolucio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin minipeça interassistencial ativa; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista, a conscin semiconsciex; 

a conscin retrocognitiva. 

 

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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

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

o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-
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dora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retroactor; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens euphoricus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapi-

ens cosmoethicus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autorretrocognição interassistencial = a rememoração de episódio do pe-

ríodo intermissivo ou de vida humana pretérita pessoal, promotora de autesclarecimento ou recon-

ciliações grupocármicas; heterorretrocognição interassistencial = a lembrança de episódio de vida 

humana pretérita ou período intermissivo, de outra consciência, favorecendo o entendimento hete-

robiográfico. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a cultura da autorretrocognição;  

a cultura da Parafenomenologia; a cultura da heterorretrocognição; a cultura da retrocognição 

grupal; as retroculturas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrocognição interassistencial, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  reparatório:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Clarividência  retrocognitiva:  Frontochacrologia;  Homeostático. 

07.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

08.  Heterorretrocognição:  Heterorretrocogniciologia;  Neutro. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Retromnemônica  útil:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

12.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

13.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

14.  Visão  panorâmica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

A  RETROCOGNIÇÃO  INTERASSISTENCIAL  É  MEGAOPOR-
TUNIDADE  ATEMPORAL  DE  ESCLARECIMENTO  E  LIBERTA-
ÇÃO  DAS  INTERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS  MILENARES,  

CONTRIBUINDO  PARA  A  EVOLUÇÃO  DAS  CONSCIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou experiência retrocognitiva promoto-

ra de esclarecimentos quanto a vínculos interprisionais? Conseguiu aproveitar as repercussões in-

terassistenciais desse parafato? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Em algum Lugar do Passado. Título Original: Somewhere in Time. País: EUA. Data: 1980. Duração: 

103 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 

(em DVD). Direção: Jeannot Szwarc. Elenco: Christopher Reeve; Jane Seymour; Christopher Plummer; Teresa Wright; 

Bill Erwin; William H. Macy; & George Wendt. Produção: Stephen Deutsch; & Ray Stark. Desenho de Produção: 

Seymour Klate. Roteiro: Richard Matheson, com base na obra Bid Time Return do próprio Richard Matheson. Foto-

grafia: Isidore Mankofsky. Música: John Barry. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: Mary Ann Biddle. Companhia: 

Rastar Pictures; & Universal Pictures. Sinopse: Jovem teatrólogo volta ao passado, através da auto-hipnose, para relem-
brar antigo amor. 

2.  Los Hijos del ayer. Título Original: Yesterday's Children. País: EUA. Data: 2000. Duração: 93 min. 

Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Espanhol. Direção: Marcus Cole. Elenco: Jane 
Seymour; Clancy Brown; Kyle Howard; Denis Conway; Eoin McCarthy; Cillian Caffrey; Stanley Andersonn; Claire 

Bloom; & Hume Cronyn. Produção: Cosgrove / Meurer Productions; & World International Network (WIN). Roteiro: 
Sarah Bird; & Richard Leder, com base no livro: Jenny Cockell. Fotografia: James Bartle. Música: Patrick Williams. 

Sinopse: Inspirada en hechos reales en la vida de Jenny Cockell tiene desde la infancia sueños recurrentes con otra mujer 

irlandesa llamada Mary Sutton (madre de cuatro niños) sufre violencia intrafamiliar. Entre sueños, investigaciones, recuer-
dos e hipnosis regresiva, Jenny resuelve parte de lo cree lo propio pasado, película espiritual al encontrar y confirmar lo 

siempre tuvo por cierto: había vivido antes. 

3.  Voltar a Morrer. Título Original: Dead Again. País: EUA. Data: 1991. Duração: 107 min. Gênero: Sus-
pense. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco; & Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Kenneth Branagh; Andy Garcia; Emma Thompson; Lois Hall; 

Richard Easton; Jo Anderson; Patrick Montes; Raymond Cruz; & Robin Williams. Produção: Lindsay Doran; Charles 
H. Maguire; & Sydney Pollack (produtor executivo). Desenho de Produção: Tim Harvey. Direção de Arte: Sydney 

Z. Litwack. Roteiro: Scott Frank. Fotografia: Matthew F. Leonetti. Música: Patrick Doyle. Montagem: Peter E. Berger. 

Cenografia: Jerry Adam. Companhia: Mirage; & Paramount Pictures. Sinopse: Detetive se vê sem pistas ao ser 
contratado para ajudar bela vítima de amnésia, atormentada por pesadelos cheios de sangue. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 

revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 300 
termos; 1 nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 23 a 33. 

2.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander 
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 146 e 191. 

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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 469. 
4.  Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;  

1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 26, 93 e 137. 
5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; 

páginas 35, 152, 153, 373, 819, 840 e 976. 
6.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 234 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; 

glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 7ª Ed.; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 
80 e 148. 

7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 114, 162, 

183, 200, 212, 213, 366, 370, 408, 469, 537, 542, 549, 563, 586, 593, 594, 597, 599, 603, 623, 645, 660, 678, 693, 705, 

736 e 762. 

 

M. C. R. 
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R E T R O C O G N I Ç Ã O    I N T E R M I S S I V A  
( R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrocognição intermissiva é a lembrança, recordação ou rememoração 

por parte da conscin lúcida, de vivências pessoais e / ou grupais ocorridas no período intervidas 

recente ou remoto (Extrafisicologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição retro, deriva do idioma Latim, retro, “por de-

trás, atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra cognição procede igualmente do idioma Latim, 

cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar 

conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.  

O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.  

O vocábulo missão provém do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; 

missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; 

atirar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Retrocognição “entre vidas”. 2.  Rememoração intermissiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrocognição intermissiva, retrocognição inter-

missiva homeostática e retrocognição intermissiva nosográfica são neologismos técnicos da Re-

trocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Retrocognição intrafísica. 2.  Recordação de retrovida. 3.  Hipomné-

sia seriexológica. 

Estrangeirismologia: o Intermissarium; o link com a paraprocedência; a retomada do 

rapport com a paraparentela; o status quo pré-ressomático; a rememoração do turning point evo-

lutivo; a análise do paracurriculum; o Pararrecexarium; a autolucidez quanto ao Seriexarium; as 

repercussões do imprinting extrafísico; os after effects cosmovisiológicos da intermissão mudan-

cista; a real homeland consciencial; o campus conscienciológico enquanto Retrocognitarium in-

termissivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Retrocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da Retrocogniciologia; o holopensene da lucidez multie-

xistencial; o holopensene da Conscienciologia; o holopensene da reurbex; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopen-

senidade; os retroparapensenes; a retroparapensenidade; os rastros pensênicos extrafísicos; o con-

fronto entre o materpensene da personalidade intermissiva e o atual; o holopensene da autoprofi-

laxia proexológica; o holopensene do complestimo existencial superavitário. 

 

Fatologia: o cuidado mnemônico diário; as aulas de Conscienciologia favorecendo a re-

trocognição intermissiva cursista; os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia enquanto pí-

lulas retrocognitivas diárias do Curso Intermissivo (CI); o trabalho no voluntariado das Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs) representando e consolidando o holopensene da reurbex; a profi-

laxia dos desvios proexológicos; as verpons conscienciológicas parevocadoras intermissivas. 

 

Parafatologia: a retrocognição intermissiva; a recordação pré-ressomática; a experiência 

fora-do-corpo predispondo à retrocognição do período antenatal; o acesso à parautobiografia pes-

soal e grupal; a soltura paracerebral ensejando as paralembranças intermissivas; a eventual recor-

dação da Paracognópolis; os paracampi em meio à Parageografia; a tenepes com raízes na para-

procedência pessoal; a conjuminação lúcida entre as amizades intermissivas (equipex) e as amiza-
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des intrafísicas (equipin) a partir do parafenômeno retrocognitivo; a possibilidade de recordação 

da paraidentidade intermissiva; o paracurrículo intermissivo; o auxílio indispensável da parapre-

ceptoria na soltura holomnemônica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático depu-

rando os chacras e predispondo à descoincidência maior do holossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–comunex equilibrada; o sinergismo 

lembrança intermissiva–consecução proexológica; o sinergismo retrocognição intermissiva–ex-

pansão da lucidez quanto ao holocarma pessoal. 

Principiologia: o princípio de ação e reação cosmoética. 

Codigologia: a aplicação teática do codex subtilissimus pessoal. 

Teoriologia: a teoria da intermissão mudancista; a teoria do trio ínsito; a teoria do 

tempo dos Cursos Intermissivos; a teoria da memória quádrupla. 

Tecnologia: a técnica da saturação mental projetiva; a técnica do alvo mental projetivo; 

a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do tirateima do intermissivista. 

Voluntariologia: os voluntários e paravoluntários das Instituições Conscienciocêntri-

cas; o voluntariado conscienciológico juntando consciexes amparadoras e conscins altruístas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da Autorretrocogniciologia (Retrocognitarium). 

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

logia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio In-

visível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Holomnemossomatologia; o Colégio Invisí-

vel da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito proexológico da intermissibilidade pessoal. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses derivadas do CI; as neossinapses oriundas das 

neoverpons conscienciológicas; as neossinapses desencadeadas pelas retrocognições. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autoverbetográfico enquanto 

técnica de manutenção da conexão intermissiva. 

Enumerologia: a parapensenidade; a parevocação; a parassinapse; o paraengrama; 

a paralembrança; a paraconcatenação; a paracerebralidade. 

Binomiologia: o binômio extrafisicalidade-intrafisicalidade; o binômio ser-estar. 

Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação refluxo intermissivo–refle-

xo proexológico. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) mãe-pai-filho(a); o trinômio retrocognição intermis-

siva–aporte existencial–retribuição tarística; o trinômio intermissão pré-CI–intermissão cursis-

ta–neointermissão pós-compléxis. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo Baratrosferologia / Evoluciologia; o antagonismo 

apreensão extrafísica de verpons / exemplificação intrafísica de verpons. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a seriexocracia. 

Filiologia: a intermissiofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a cognofilia; a cons-

cienciofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do inter-

missivista inadaptado. 

Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a autocriticoteca; 

a retrocognoteca; a historioteca; a consciencioteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexo-

teca. 

Interdisciplinologia: a Retrocogniciologia; a Intermissiologia; a Extrafisicolgia; a Holo-

mnemossomatologia; a Seriexologia; a Maxiproexologia; a Grupocarmologia; a Parageneticolo-

gia; a Projeciologia; a Holocarmologia; a Cosmovisiologia; a Cronoevoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; a conscin conscienciatra. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o tenepessista; o ofiexista;  

o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o seriexólogo; o seriexômetra. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a tenepessista; a ofiexista;  

a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a seriexóloga; a seriexômetra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens seriexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrocognição intermissiva homeostática = a recordação de vivências ex-

trafísicas no Curso Intermissivo por parte da conscin maxiproexista; retrocognição intermissiva 

nosográfica = a recordação de vivências extrafísicas na Baratrosfera por parte da consréu resso-

mada. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica. 

 

Tipologia. Consoante a Holomemoriologia, analogamente às retrocognições intrafísicas, 

a rememoração de eventos vivenciados durante o período intermissivo pode ocorrer, basicamente, 

de duas maneiras, listadas a seguir na ordem funcional: 

1.  Explícita: a recuperação mnemônica evidente, com a conscin revendo ou revivendo 

as ocorrências extrafísicas por meio da clarividência ou projeção lúcida. Condição mais rara. 

2.  Implícita: o surgimento de memórias retrocognitivas de modo subjacente, insurgin-

do-se de modo espontâneo, não-consciente, na manifestação ordinária da conscin. Condição mais 

comum. 

 

Listagem. Atinente à Cosmovisiologia, eis, em ordem alfabética, dentre outras, 25 possi-

bilidades de temas ou conteúdos a serem rememorados pela conscin lúcida durante a vivência de 

retrocognição intermissiva explícita: 

01.  Autocriticologia: a rememoração do momento da mea maxima culpa seriexólogica. 

02.  Extrapolacionismologia: a rememoração de parextrapolacionismos evolutivos. 

03.  Extraterrestriologia: a rememoração de excursões interplanetárias. 

04.  Grupocarmologia: a rememoração de paraacertos grupocármicos. 

05.  Holobiografologia: a rememoração de retrossenha pessoal. 

06.  Holomnemossomatologia: a rememoração de vincos paracerebrais. 

07.  Holopensenologia: a rememoração de grupos volitativos. 

08.  Interassistenciologia: a rememoração de resgates baratrosféricos. 

09.  Interconscienciologia: a rememoração de amizades raríssimas extrafísicas. 

10.  Intraconscienciologia: a rememoração de autopararreflexões profundas. 

11.  Intrafisicologia: a rememoração de paracompanhamentos a certas conscins-chave. 

12.  Maxiproexologia: a rememoração de paraplanejamentos autoproexológicos. 

13.  Megaliderologia: a rememoração de orientações do(a) evoluciólogo(a). 

14.  Mentalsomatologia: a rememoração de parexpansões de consciência. 

15.  Pandeirologia: a rememoração de megadebates extrafísicos. 

16.  Paracomunicologia: a rememoração de parainterlocuções telepáticas decisivas. 
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17.  Parageneticologia: a rememoração do paravisual intermissivo pessoal. 

18.  Para-Historiologia: a rememoração de consulta à parapsicoteca. 

19.  Paralucidologia: a rememoração do período de clímax intermissivo pessoal. 

20.  Paraonomasticologia: a rememoração do autocognome extrafísico. 

21.  Parapatologia: a rememoração de melancolias extrafísicas (melexes) pessoais. 

22.  Parapesquisologia: a rememoração de investigações extrafísicas marcantes. 

23.  Parassociologia: a rememoração das comunexes de autopermanência. 

24.  Psicossomatologia: a rememoração de esbregues extrafísicos. 

25.  Serenologia: a rememoração da parapsicosfera de determinado(a) Serenão(ona). 

 

Lucidez. No tocante à Recinologia, as retrocognições intermissivas autênticas provocam 

autorreflexões profundas no intermissivista, homem ou mulher, em função de desencadear intensa 

recuperação de cons e, com isso, expansão da lucidez intrafísica. 

Vexame. Pode também, por outro lado, promover, na mesma medida, intensa sensação 

de constrangimento perante a equipex em função dos resultados proexológicos alcançados até  

o momento. Retrocognição intermissiva é vacina para o gap teático. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrocognição intermissiva, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

03.  Conexão  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

04.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  FEP  do  intermissivista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

08.  Hábito  retrocognitivo:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

10.  Intermissiometria:  Paraconscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

12.  Nível  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Sinergismo  tenepes-retrocognição:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

RELEMBRAR  AS  RETROVIVÊNCIAS  EXTRAFÍSICAS  INTER-
MISSIVAS  É  MAIS  ÚTIL  E  PRIORITÁRIO  QUANDO  COMPA-
RADO  A  QUALQUER  OUTRA  RETROCOGNIÇÃO  EM  FUN-
ÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE  PERANTE  A  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já recordou alguma vivência extrafísica pré-res-

somática? Quais os efeitos intraconscienciais e interassistenciais daí advindos? 

 

P. F. 
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R E T R O C O G N I Ç Ã O    V Í G I L  
( R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrocognição vígil é a experiência rememorativa de outras vidas intrafí-

sicas ou períodos intermissivos ocorrida simultaneamente às tarefas cotidianas da vigília física or-

dinária (VFO). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; 

atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra cognitivo procede igualmente do idioma Latim, cogni-

tum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhe-

cimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901. O termo 

vígil é proveniente do idioma Latim, vigilis, “que não dorme; que vigia; desperto; atento; vigilan-

te”. Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Retrocognição acordada. 2.  Retrocogição na VFO. 3.  Intrusão re-

trocognitiva no cotidiano. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrocognição vígil, retrocognição vígil homeostá-

tica e retrocognição vígil nosográfica são neologismos técnicos da Retrocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Precognição vígil. 2.  Simulcognição vígil. 3.  Projeção consciente 

retrocognitiva. 4.  Retrocognição da consciex (pararretrocognição). 

Estrangeirismologia: o flash retrocognitivo inesperado; o acesso holomnemônico on-

line; o download instantâneo de retrovivências. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomnemossomatologia Teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retrocognoscibilidade; o holopensene pessoal 

da holomnemossomaticidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes;  

a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; o holopensene da Homeostaticologia 

Holossomática; o automaterpensene seriexológico; as fôrmas holopensênicas predisponentes às 

autorrememorações intrafísicas; a dissecção dos holopensenes favoráveis à conscin lúcida;  

a Holopensenofilia Pessoal. 

 

Fatologia: as investigações teóricas e práticas das manifestações holomnemônicas na co-

tidianidade. 

 

Parafatologia: a retrocognição vígil; a lembrança de retrovida durante os afazeres diá-

rios; a concomitância de memórias extemporâneas; a parassimultaneidade aguda de fontes para-

perceptivas desconectadas no tempo e no espaço; a exumação repentina de retrovivências;  

a abrupta invasão da holomemória sobre os atributos mentais atuais; o renascimento do império 

mnemônico do passado sobre o reino cerebral do presente; os afazeres ordinários multimilenares 

assemelhados; a intrafisicalidade exigindo e impondo repetições, automatismos e protocolos ca-

pazes de fixar a paramemória de longuíssimo prazo; o mesmo protagonista em cenários para- 

-históricos diferentes; os encontros seculares retrocogniciogênicos; as comemorações humanas 

pretéritas influindo nos acontecimentos sociais atuais; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático na cotidianidade diuturna; a agudização do autoparapsiquismo no cotidiano; o extrapo-

lacionismo parapsíquico favorecendo a vivência da pangrafia seriexológica; a consulta extrafísica 

da parapsicoteca predispondo à holomnemossomaticidade diária; a identificação da retrossenha 
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pessoal intensificando a vivência de retrocognições assistidas; a sinalética energética e parapsí-

quica de base seriexológica; a influência da retrovida crítica na autoproéxis atual; as marchas  

e contramarchas da seriéxis (Alternanciologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vida humana atual– vivência retrocognitiva milenar. 

Principiologia: o princípio da restauração evolutiva (Holocarmologia). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) construído ao longo da seriéxis. 

Teoriologia: a teoria da holomemória. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da intersecção holopensênica pessoal. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico das retrocognições. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelas consciexes consulentes na parapsi-

coteca. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a interferência holomnemônica; a infiltração holomnemônica; a inserção 

holomnemônica; a intromissão holomnemônica; a incursão holomnemônica; a ingressão holo-

mnemônica; a irrupção holomnemônica. A novidade antiga; o frescor passadológico; a moderni-

zação retrovivencial; a retroatividade viva; o retrospecto inesperado; a retrospectiva involuntária; 

os idos atualizados. 

Binomiologia: o binômio psicomotricidade-mnemossomaticidade. 

Interaciologia: a interação Fisiologia Cerebelar–Parafisiologia Mentalsomática; a in-

teração grupalidade-retrocogniscibilidade. 

Crescendologia: o crescendo de acesso holomnemônico na seriéxis; o crescendo serie-

xológico inimizade–coleguismo–amizade–amizade raríssima. 

Trinomiologia: o trinômio Mesologia-Genética-Paragenética. 

Polinomiologia: o polinômio retrofato (Retrocogniciologia)-parafato (Intermissiologia)-

-neofato (Proexologia)-neoparafato (Pré-Intermissiologia). 

Antagonismologia: o antagonismo devaneio / retrocognição. 

Paradoxologia: o paradoxo de as retrocognições poderem gerar neoverpons. 

Politicologia: a seriexocracia. 

Legislogia: a lei da recomposição grupocármica; a lei de ação e reação. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a lo-

gicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Retrocogniciologia; a Seriexologia; a Cronoevoluciologia; a Ho-

lomemoriologia; a Parageneticologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Holorressomato-

logia; a Holossomatologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sa-

piens autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapi-

ens reeducator; o Homo sapiens retroactor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens re-

tromimeticus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrocognição vígil homeostática = a lembrança de retrovida positiva du-

rante determinada tarefa interassistencial transcorrida na cotidianidade; retrocognição vígil noso-

gráfica = a recordação de certo episódio traumático de retrovida transcorrido durante a vivência 

de determinado conflito ocorrido na cotidianidade. 

 

Culturologia: a cultura da Seriexologia Lúcida. 

 

Mecanismo. Atinente à Parafisiologia, o principal mecanismo paracerebral envolvido 

no parafenômeno da retrocognição vígil parece ser a sobreposição de memórias assemelhadas. 

Reacesso. A vivência de determinada experiência parecida com outra já arquivada na 

holomemória, porém ainda não acessada pela conscin, faculta a abertura de caminho sináptico pa-

ra o devido download da retroexperiência. 

Imposição. Nesse caso, a lembrança se impõe e invade a memória de trabalho de modo 

relampagueante, de chofre, à queima-roupa, sem mandar aviso, em ato contínuo com os afazeres 

cotidianos, pegando a conscin de surpresa e deixando-a mais surpresa ainda pelo conteúdo dos 

fatos relembrados e a óbvia conexão entre o momento pretérito e o atual. 

 

Potencializadores. No tocante à Parapercepciologia, eis ordenados alfabeticamente, 10 

fatores impulsionadores da vivência do fenômeno da retrocognição vígil pela conscin lúcida: 

01.  Acoplamentarium: a vivência continuada no laboratório da clarividência facial. 

02.  Aglutinação: a vivência lúcida da liderança atratora no contexto da maxiproéxis. 

03.  Cipriene: a vivência sustentada da megaeuforização através dos ciclo de primaveras 

energéticas. 

04.  Concentração: a vivência consciente da atenção dividida funcional. 

05.  Dinâmica: a vivência semanal do desenvolvimento paraperceptivo em grupo. 

06.  Epicentrismo: a vivência da soltura ectoplásmica ordinária favorecendo a descoin-

cidência vígil fugaz ou mais permanente no tempo. 

07.  Escrita: a vivência da grafopensenidade diária predispondo à soltura paracerebral  

e, consequentemente, ao parapsiquismo intelectual. 

08.  Memória: a vivência da higidez mnemônica através do polinômio registro constan-

te–sono restaurador–dieta equilibrada–autorreflexões profundas. 

09.  Paradigma: a vivência teática do paradigma consciencial conjecturando todas as 

abordagens conscienciais a partir do olhar seriexológico urbi et orbi. 
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10.  Tenepes: a vivência da interassistencialidade parapsíquica diária aprofundando  

a compreensão quanto às interconexões grupocármicas do passado. 

 

Dégradé. Ao modo do fenômeno da retrocognição projetiva, a experimentação da retro-

cognição vígil pode ocorrer com diferentes níveis de lembrança, indo desde o flash retromnemô-

nico até o acesso completo a determinado episódio de retrovida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrocognição vígil, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

06.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

10.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Hábito  retrocognitivo:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

13.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

14.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Sinergismo  tenepes-retrocognição:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

A  RETROCOGNIÇÃO  VÍGIL  É  PARAFENÔMENO  IMPACTAN-
TE  CAPAZ  DE  VINCAR  A  PROÉXIS  DA  CONSCIN,  PODEN-
DO  DIVIDI-LA  EM  ANTES  E  DEPOIS.  AS  MANIFESTAÇÕES  

RETROMNEMÔNICAS  SÃO  SURPREENDENTEMENTE  VIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a retrocognição vígil? Em quais 

condições? Quais os efeitos proexológicos? 

 

P. F. 
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R E T R O D I S C U R S O    S E R I E X O L Ó G I C O  
( H O L O M E M O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retrodiscurso seriexológico é a concepção, abordagem ou matriz (mater-

pensene) presente na comunicação escrita ou oral da conscin, homem ou mulher, na atual vida in-

trafísica, evidenciando similitudes ideológicas, de conteúdo e forma, manifestos ao longo da se-

riéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por 

detrás; atrás, para trás; remontando ao passado; em retribuição”. Surgiu no Século XV. O termo 

discurso deriva do idioma Latim, discursus, “ação de correr para diversas partes, de tomar várias 

direções; discurso; conversação”. Apareceu igualmente no Século XV. O vocábulo série provém 

do idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no 

Século XVII. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. 

Apareceu no Século XIX. O segundo elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Retrodiscurso interexistenciológico. 2.  Discurso multiexistencial.  

3.  Discurso recorrente em multiexistências. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrodiscurso seriexológico, retrodiscurso serie-

xológico elementar e retrodiscurso seriexológico avançado são neologismos técnicos da Holome-

moriologia. 

Antonimologia: 1.  Discurso da vida atual. 2.  Discurso atual jornalístico. 3.  Discurso 

científico contemporâneo. 

Estrangeirismologia: o insight retromnemônico; o Zeitgeist influenciando no confor. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassenssoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à identificação da Comunicologia Interexistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Escrita ala-

vanca retromemórias. 

Citaciologia: – Os livros podem ser divididos em dois grupos: aqueles da hora e aque-

les de sempre (John Ruskin, 1819–1900). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das retromemórias; a priorização da pensenidade 

no conteúdo pesquisístico, o holopensene da automimese; os retropensenes; a retropensenidade; 

os grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene autoral; os retrografopensenes; a retrogra-

fopensenidade; a assinatura pensênica das múltiplas ressomas; a assinatura retropensênica;  a assi-

natura pensênica intelectual. 

 

Fatologia: a automimese dispensável na expressão comunicativa; a repetição de temas 

pesquisísticos ao longo da seriéxis; a estilística pessoal da comunicabilidade; o confor personalís-

simo; as evocações advindas da leitura e da escrita; o grafocentrismo; o estilo da obra autoral da 

atual vida imitando o da existência pretérita; o arcabouço gráfico do livro mostrando semelhanças 

com obras anteriores; a sutileza da mimetização de temáticas; o discurso inflamado dos panfletá-

rios no contexto da Revolução Francesa replicado na atualidade; a aplicação dos talentos pretéri-

tos no contexto proexológico atual; as rememorações do Curso Intermissivo (CI); a predileção por 

determinados assuntos; o viés literário implícito nos textos de caráter científico; o tom filosófico; 

o texto argumentativo; a necessidade diuturna da escrita indicando retrovida no âmbito da redaci-

ologia; o fato de o discurso poder ter diferentes contornos ideológicos ao longo da seriéxis; o re-

trodiscurso na condição de travão da escrita do intermissivista; o discurso voltado para convencer 
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e doutrinar; o livro na condição da libertação grupocármica da conscin; o retrovocabulário; as he-

terobservações advindas dos colegas intermissivistas evidenciando retrovidas; as expressões re-

correntes; o arcaísmo; as dileções estilísticas atuais; a intertextualidade; as bibliotecas enquanto 

arquivos milenares de retromemórias; a eliminação dos trafares do passado a partir da escrita do 

livro conscienciológico; a escrita grupal da Enciclopédia da Conscienciologia oportunizando  

a atualização de discursos pretéritos; as afinidades discursivas com o duplista e amizades raríssi-

mas; as disparidades ideológicas evidenciando o rechaço por certos discursos; o temperamento da 

conscin enquanto balizador dos discursos; o CI na condição de elemento para atualização do re-

trodiscurso. 

 

Parafatologia: o retrodiscurso seriexológico; as sincronidades diuturnas envolvendo  

o exercício da escrita; os acoplamentos energéticos com amizades pretéritas; a captação de retroi-

deias relativas a assuntos de ressomas passadas; a sinalética energética e parapsíquica enquanto 

pistas para identificação de temas trabalhados em outras vidas; os flashes retrocognitivos no ato 

da escrita; as inspirações do amparador extrafísico; o resultado de pesquisas parapsíquicas en-

quanto indicadores de ideários cultivados em retrovidas; as dinâmicas parapsíquicas na condição 

de elemento catalisador das retrocognições; as repercussões energéticas oriundas da interação 

com livros afins à conscin; o fenômeno da pangrafia indicando afinidade com a prática recorrente 

da escrita. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo escrita-retrocognição; o sinergismo temperamento-dis-

curso. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) na análise do retrodiscurso; o princípio 

do autorrevezamento multiexistencial. 

Codigologia: a atualização do retrodiscurso em consonância com o código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da seriéxis; a teoria da Au-

torrevezamentologia Gesconológica; a teoria do discurso fundador. 

Tecnologia: as técnicas autorretrocognitivas; a mnemotécnica; a técnica do autorreve-

zamento multiexistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS); o voluntariado da Associação Internacional Editares 

(EDITARES); o voluntariado na União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON); o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia Consciencioló-

gica (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado no Holociclo e na Holoteca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoconscienciografologia; o Holociclo na condição de laboratório 

conscienciológico de dessassédio mentalsomático estimulando a escrita. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas; o Colégio Invisível da Seriexolo-

gia; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos. 

Efeitologia: a retrocognição enquanto efeito do ato de escrever; o efeito das reciclagens 

intraconscienciais expressas nas gescons atuais; o efeito do livro enquanto cápsula do tempo;  

o efeito da colheita intermissiva a partir da publicação do livro conscienciológico; os efeitos das 

evocações feitas pelos leitores ao interagir com discursos impressos; o efeito dos discursos orais 

na interlocução da conscin intermissivista; os efeitos das retrogescons no contexto proexológico 

atual. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da retrocognição sadia; as neossinapses 

geradas pela autobservação quanto aos retrodiscursos. 

Ciclologia: o ciclo retrolivro-neolivro; o ciclo significação-ressignificação do discurso. 

Enumerologia: o retrodiscurso; o neodiscurso; o interdiscurso; o discurso tarístico;  

o discurso direto; o discurso didático; o discurso midiático. 
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Binomiologia: o binômio discurso escrito–discurso oral no contexto do livro; o binômio 

discurso direto–discurso indireto; o binômio locutor-interlocutor; o binômio memória-holome-

mória; o binômio cartas–relatos de viagens; o binômio significante-significado. 

Interaciologia: a interação memórias pretéritas–tendências atuais da conscin na expres-

são do retrodiscurso; a interação autor–retrolivro pessoal. 

Crescendologia: o crescendo panfleto–matérias de jornal–livro; o crescendo discurso 

literário–discurso científico; o crescendo escriba-jornalista-escritor; o crescendo discurso fun-

dador–discurso atual; o crescendo retrovocabulário-neovocabulário; o crescendo psicografia- 

-pangrafia no modus operandi da materialização do discurso; o crescendo discurso cartesiano– 

–discurso conscienciológico. 

Trinomiologia: o trinômio discurso literário–discurso jornalístico–discurso científico. 

Polinomiologia: o polinômio produção de sentido textual–evocação–assimilação–des-

sassimilação no contexto da leitura dos retrodiscursos. 

Antagonismologia: o antagonismo discurso tarístico / discurso taconístico. 

Paradoxologia: o paradoxo do escritor ágrafo em razão de retrotraumas; o paradoxo 

da semelhança estilística entre vidas. 

Politicologia: as políticas editoriais; a gesconocracia. 

Legislogia: a lei da proéxis otimizando a atualização do discurso na atual vida intrafí-

sica; a Lei da Seriexologia. 

Filiologia: a mnemofilia; a retrofilia; a cronofilia; a grafofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a grafofobia do intermissivista em razão de retrotraumas; a autopesquiso-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da falsa memória; a síndrome da hipomnésia. 

Maniologia: a grafomania. 

Mitologia: o mito de a escrita ser tarefa somente para escritores; o mito de o escritor 

tender ao isolamento e à depressão. 

Holotecologia: a seriexoteca; a biografoteca; a biblioteca; a memorioteca; a mnemos-

somatoteca; a retrocognoteca; a holomnemoteca; a grafoteca; a grafopensenoteca; a linguistico-

teca. 

Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Mne-

mossomatologia; a Holobiografologia; a Grafopensenologia; a Redaciologia; a Autorrevezamen-

tologia; a Estilologia; a Para-Historiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin enciclopedista; a conscin lúcida; a conscin grafopensenizadora;  

a conscin analista do discurso. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o conscienció-

logo; o editor; o proexólogo; o escritor; o intelectual; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o enunciador; o seriexista; o lexicógrafo francês Émile Littré (1801–1881). 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a conscienció-

loga; a editora; a proexóloga; a escritora; a intelectual; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a enunciadora; a seriexista; a escritora inglesa Marie Corelli (1855–1924). 

 

Hominologia: o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sa-

piens scriptor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retro-

mimeticus; o Homo sapiens commucicologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens ho-

lomnemonicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrodiscurso seriexológico elementar = os textos ou livros do autor 

escrito em vidas anteriores ao primeiro Curso Intermissivo; retrodiscurso seriexológico avançado 

= os textos ou livros do autor conscienciológico escritos após participação no Curso Intermissivo. 

 

Culturologia: a cultura da Memoriologia; a cultura da Seriexologia; a cultura da Reda-

ciologia. 

 

Alerta. É importante considerar reflexão basilar no estudo do retrodiscurso seriexológico 

no sentido de se evitar conclusões precipitadas quanto às análises seriexológicas. Os estilos 

assemelhados dos grafopensenes atuais da conscin e dos registrados em retrolivros não indicam 

ou confirmam, necessariamente, ser o autor a mesma consciência. 

Hipótese. É salutar levar em conta a hipótese de o autor atual e passado em análise 

serem de grupos afins e / ou equipexes terem atuado com os autores das obras escritas. Portanto, 

devem-se considerar as afinidades pensênicas interconscienciais. 

Recomposição. No estudo do retrodiscurso seriexológico, vale ponderar a condição do 

primeiro livro publicado poder ter muita tintura da personalidade autora. É também a primeira 

iniciativa para a recomposição junto ao grupocarma. 

Rastros. Os rastros tecidos pelas conscins por meio dos retrografopensenes soam en-

quanto pistas retromnemônicas ao longo da seriéxis e podem indicar ligações com os mais distin-

tos holopensenes, seja político (contexto social), literário (uso da imaginação) e filosófico (razão). 

Temática. Cabe analisar as temáticas elegidas pela conscin para o estudo, considerando 

a profissão atual, cursos formais e hobbies não diretamente ligados à carreira. Tal tipo de tendên-

cia pode ser indicador de retrotemas trabalhados em outras vidas. 

Cientificidade. O estudo do retrodiscurso seriexológico exige o exercício diuturno da 

Descrenciologia e acúmulo de fatos para auferir maior profundidade nos achados científicos- 

-conscienciológicos. 

Conscienciografia. Os textos conscienciológicos são importantes aferidores do retrodis-

curso por trazerem a síntese do materpensene autoral do escriba acumulada em várias vidas. Tam-

bém contêm vestígios de outros textos, ao modo de interdiscursos, grafados anteriormente. 

Intermissivismo. A passagem pelo Curso Intermissivo é referência importante no estudo 

do retrodiscurso seriexológico por indicar a atualização dos discursos pretéritos. 

Zeitgeist. Deve-se considerar, no estudo do retrodiscurso seriexológico, a influência do 

Zeitgeist na expressão do discurso autoral. 

 

Tipologia. Consoante a análise do discurso, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 

relação de 6 tipos de linguagens possíveis de se manifestarem na atual expressão escrita dos inter-

missivistas: 

1.  Discurso científico: artigos, dissertações e teses evidenciadoras de enunciados elabo-

rados a partir de problemas e hipóteses. 

2.  Discurso filosófico: texto argumentativo com questionamentos e explicações. 

3.  Discurso jornalístico: textos com predomínio da informação e objetividade. 

4.  Discurso literário: contos, romances, ensaios, crônicas e poemas com forte expres-

são estética podendo ser ficcionais ou verossímeis. Comunicação subjetiva e com traços psicosso-

máticos. 

5.  Discurso político: texto argumentativo, persuasivo, envolvendo o raciocínio e a ora-

tória. 

6.  Discurso religioso: textos religiosos com foco na doutrinação do leitor. 

 

Autopesquisa. Eis, em ordem alfabética, 9 questionamentos passíveis de serem feitos 

com vistas à identificação do retrodiscurso seriexológico: 
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1.  Afinidades. Quais as afinidades ideológicas, o conjunto de ideias próprias, reverbera-

dores no discurso atual? 

2.  Argumentos. Os textos utilizam argumentos peremptórios no sentido de convencer 

ou primam por informar e esclarecer? 

3.  Estilística. Qual é o estilo recorrente em artigos e livros: descritivo-narrativo, cientí-

fico, filosófico ou outro? 

4.  Feedback. Quais são os pontos recorrentes no feedback autoral de pareceristas quan-

do o autor submete algum trabalho? 

5.  Leitura. Quais as predileções de leitura? 

6.  Profissão. A tendência autoral identificada tem relação com a profissão ou área de 

atuação na atual vida intrafísica? 

7.  Temática autoral. Qual é a temática predominante na produção intelectual, sejam au-

las, palestras, artigos ou livros: parapsíquica, terapêutica, intraconsciencial, histórica, filosófica, 

científica, biográfica ou outras? 

8.  Tendência. Qual tipo de texto é mais afim ao próprio temperamento: narrativo- 

-descritivo, filosófico, lexicográfico ou científico? 

9.  Versatilidade. O autor tem facilidade de escrever diferentes tipos de textos, seja do 

mais erudito ao popular? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrodiscurso seriexológico, indicados para a expansão 

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

01.  Análise  da  grafopensenidade:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Leitmotiv  holobiográfico:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Livro:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Materpensene  autoral:  Grafopensenologia;  Neutro. 

07.  Mnemograma:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

08.  Noite  de  Gala  Mnemônica:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

09.  Neoescriba  conscienciológico:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

10.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Reescrita  restauradora:  Acertologia;  Homeostático. 

12.  Retrolivro  pessoal:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

13.  Retromnemônica  útil:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Retrovida  crítica:  Holobiografologia;  Neutro. 

 

IDENTIFICAR  O  RETRODISCURSO  SERIEXOLÓGICO  PES-
SOAL  É  MEDIDA  PROFILÁTICA  NO  AJUSTE  DA  BÚSSOLA  

AUTORAL,  EVITANDO  AUTOMIMESES  DISPENSÁVEIS  DOS  

INTERMISSISVISTAS  NA  QUALIFICAÇÃO  DA  GRAFOTARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o retrodiscurso pessoal? Parou pa-

ra pensar nos efeitos da escrita na atual vida e nos leitores? 
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R E T R O E G O    A N T I P R O E X O L Ó G I C O  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retroego antiproexológico é a manifestação não evolutiva da conscin in-

termissivista, homem ou mulher, regredida ao ego anterior de vida passada, já defasado, atuando 

de modo incompatível às diretrizes da proéxis autodeterminada para a atual ressoma. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição retro provém do idioma Latim, retro, “por de-

trás; atrás”. Apareceu no Século XV. O termo ego deriva igualmente do idioma Latim, ego, “eu”. 

Surgiu, na Linguagem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX. O prefixo anti vem do idio-

ma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo pro-

gramação procede do idioma Latim, programma, “publicado por escrito; edital; cartaz”, e este do 

idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, deprográphó, “escrever anteriormente; es-

crever na cabeça de”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma La-

tim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Retroego caduco. 2.  Retroego defasado. 3.  Ego anacrônico. 4.  Ego 

antirrecin. 

Neologia. As 3 expressões compostas retroego antiproexológico, retroego antiproexoló-

gico superficial e retroego antiproexológico profundo são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Neoego proexológico. 2.  Neoego pró-evolutivo. 3.  Ego intermissi-

vista. 4.  Ego neofílico. 5.  Ego pró-recin. 6.  Retroego controlado. 

Estrangeirismologia: o outdated ego; a fascinação pelo glamour dos modismos da So-

cin; a atração para o Zeitgeist; o turning point desprezado na fase executiva da proéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Retroego: pas-

sado presente. 

Coloquiologia. Eis 7 expressões típicas da manifestação do retroego antiproexológico:  

– Estar acima do bem e do mal; estar por cima da carne seca; não ver ninguém na frente; se 

achar o rei ou rainha da cocada preta; ter o rei na barriga; a farinha é pouca, meu pirão primei-

ro; a postura cínica do me engana que eu gosto. 

Citaciologia: – Depois de mim, o dilúvio (Luís XV, 1710–1774). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dominado pelo retroego; os retropensenes; a retro-

pensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; 

os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os grupopensenes; 

a grupopensenidade; a pensenidade da desconfiança; a pensenidade religiosa; a pensenidade do-

minada pelo instinto; a pensenidade carregada no sen. 

 

Fatologia: o retroego antiproexológico; a predileção consciente por atividades não evo-

lutivas; a prioridade dada ao apelo emocional; o entendimento, sem dificuldades, das ideias de 

ponta da Conscienciologia, mas de teática deficiente; a oscilação entre as posturas do retroego  

e a insegurança na fase aquisitiva da proéxis; a autonomia recém-conquistada na vida intrafísica 

alavancando a soberba de outrora; o sucesso na Socin, obnubilador do real compromisso assumi-

do no Curso Intermissivo (CI), pré-ressomático; o papel de conscin atratora dos ex-liderados e ex-

companheiros agora ressomados; a autossegurança excessiva prejudicando a recuperação de cons 

magnos ou adcons, enquanto antídotos do retroego; a interassistencialidade comprometida pela 

falta de empatia, preconceito, religiosidade ou belicismo; o discurso “conscienciologicamente 
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correto”, mas de pouca verbação; a insensibilidade frente às necessidades evidentes das consciên-

cias do grupocarma; os contrafluxos evidenciando os desvios da proéxis, óbvios para a maioria, 

menos para a própria pessoa; a valorização excessiva da autoimagem distanciando-se da verda-

deira imagem consciencial; a autocorrupção na interpretação dos fatos vivenciados para não pre-

cisar mexer em nada; as crises eventuais fragilizando o retroego, porém nem sempre suficientes 

para promover a viragem; a culpabilização das crises atribuída a fatores externos, eximindo  

a conscin da responsabilidade; a esnobação das oportunidades para a virada evolutiva; a indife-

rença em relação à oportunidade de ser minipeça no maximecanismo assistencial; a eventual bus-

ca para atuar no papel de maxipeça em minimecanismo; a minidissidência do grupo evolutivo;  

a possível retomada de tarefa junto ao grupo evolutivo; a melin na meia-idade enquanto prenún-

cio do incompléxis; o carrancismo refletindo o autenfrentamento do incompléxis na pré-dessoma; 

a interassistencialidade tardia, mas suscetível de virar o jogo nos 45 minutos do último tempo. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parafato 

das consciexes, antigas companhias à época do retroego, reconhecerem o antigo companheiro;  

o papel de conscin atratora das consciexes constituídas de ex-liderados, ex-companheiros e ex-ví-

timas; o pseudobem-estar sentido com a afinização dos amigos de vidas passadas; a macro-PK 

denunciando os rastros das ações; a autocorrupção na interpretação dos parafatos vivenciados, co-

mo forma de não precisar mexer em nada; a Cosmoética empurrada para debaixo do tapete; a de-

missão do amparador por ociosidade e falta de interação; a possibilidade real do incompléxis na 

pós-dessoma; o saldo baixo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) como prenúncio da melex; a difícil 

conquista da lucidez extrafísica; a inevitabilidade do autenfrentamento pelo baixo rendimento das 

metas traçadas no Curso Intermissivo pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico egão-vaidade; o sinergismo regressivo com-

petitividade-belicismo; o sinergismo sadio autenticidade-autorretratação. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de viver 

emoções intensas; a dificuldade no emprego do princípio da descrença na dimensão intrafísica;  

o princípio de os fatos e parafatos escancararem o locus minoris resistentiae do retroego. 

Codigologia: a ausência teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da interprisão grupocármica;  

a teoria do maximecanismo evolutivo. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autorre-

flexão de 5 horas; a técnica da madrugada; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica do 

completismo diário; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do feedback dado por tercei-

ros; a técnica de mais 1 ano de vida. 

Voluntariologia: a minidissidência e a retomada de tarefa no voluntariado da Conscien-

ciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Grupo-

carmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos da pressão mesológica nociva sobre a conscin intermissivista; os 

efeitos regressivos da vaidade de se achar melhor perante os demais; os efeitos patológicos da 

intoxicação energética pela falta da desassim; o efeito do reforço interprisional com os antigos 

companheiros e ex-vítimas; o efeito da virada de mesa através da interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as recins catalisadoras de neossinapses permitindo vislumbrar a re-

tomada da proéxis. 
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Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo assim-desassim; o ciclo res-

soma-dessoma. 

Enumerologia: o retroego teimoso; o retroego rígido; o retroego revidador; o retroego 

conquistador; o retroego tradicional; o retroego heteroimperdoador; o retroego justiceiro. 

Binomiologia: o binômio bônus momentâneo–ônus duradouro; o binômio instintividade 

incontrolada–arrependimento; o binômio zona de conforto–incompléxis; o binômio melin-melex. 

Interaciologia: a interação subcérebro abdominal–mentalsoma. 

Crescendologia: o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo insegurança adoles-

cente–sucesso na Socin–desvio da proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder como fator ressuscitador do retroego;  

a pressão mesológica do trinômio tradição-família-propriedade sendo fixador do retroego; o tri-

nômio crise-reflexão-recin como libertação do retroego. 

Polinomiologia: o polinômio egoísmo–acidente de percurso–autocorrupção–teimosia– 

–culpabilização de terceiros. 

Antagonismologia: o antagonismo entendimento de ideias de ponta / ambições patoló-

gicas multisseculares. 

Paradoxologia: o paradoxo do entendimento de neoverpons e sucumbência ao prazer 

imediato; o paradoxo do menor esforço de hoje em esnobar as oportunidades de reconciliação 

multiplicar esforços futuros exigidos para o mesmo resgate; o paradoxo da conscin com aparên-

cia considerada forte apresentar fragilidade íntima; o paradoxo da conscin de aparente autosse-

gurança ter pesadelo noturno. 

Politicologia: a ditadura do psicossoma; a autocracia; a teocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei de talião; a lei do mais forte; a lei de 

causa e efeito. 

Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a xenofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do justi-

ceiro; a síndrome de Gabriela; a síndrome de Peter Pan; a síndrome da mediocrização conscien-

cial; a síndrome da onipotência; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a riscomania; a megalomania; a mania de sempre querer levar vantagem em 

tudo (gersismo); a ludomania. 

Holotecologia: a hoploteca; a egoteca; a convivioteca; a belicosoteca; a apriorismoteca; 

a parapsicoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Assistencio-

logia; a Grupocarmologia; a Antiproexologia; a Cosmoeticologia; a Errologia; a Egologia; a Re-

cexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin autassediada; a conscin trancada;  

a conscin inversora; a conscin reciclante; a isca humana inconsciente; a conscin palmatória do 

mundo; a conscin tolerância zero. 

 

Masculinologia: o egoico; o vaidoso; o orgulhoso; o arrogante; o ressentido; o melindra-

do; o autovitimizado; o teimoso; o cabeça-dura; o birrento; o turrão; o desconfiado; o justiceiro. 

 

Femininologia: a egoica; a vaidosa; a orgulhosa; a arrogante; a ressentida; a melindrada; 

a autovitimizada; a teimosa; a cabeça-dura; a birrenta; a turrona; a desconfiada; a justiceira. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sa-

piens automimeticus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens deviatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retroego antiproexológico superficial = o ego do intermissivista em des-

vio temporário de proéxis; retroego antiproexológico profundo = o ego do intermissivista em ec-

topia de proéxis e rumo ao incompléxis. 

 

Culturologia: a cultura do laissez-faire; a cultura do espírito de guerreiro; a cultura da 

religiosidade; a cultura da competitividade; a cultura das inutilidades da Socin; o glamour da 

pseudojuventude na cultura dos esportes radicais. 

 

Início. Conforme a Ressomatologia, ao renascer com perda de cons, o intermissivista se 

depara com a realidade da dimensão intrafísica e o desafio da sobrevivência na nova mesologia. 

 

Aquisitividade. Segundo a Proexologia, as 3 primeiras décadas da vida humana, aproxi-

madamente, são aplicadas na aquisição dos aportes para consecução da proéxis. 

 

Antagonismo. Consoante à Autopesquisologia, nessa fase podem ocorrer duas forças 

intraconscienciais passíveis de se tornarem antagônicas, listadas na ordem de incidência: 

1.  Neoverpons: o entendimento relativamente fácil, devido ao último Curso Intermissi-

vo, das bases da evolução pessoal. 

2.  Habilidades: o domínio e emprego de talentos facilitadores na autafirmação profissi-

onal e na convivialidade. 

 

Amplificador. De acordo com a Conscienciometrologia, o sucesso, o poder e o dinheiro 

estão intimamente relacionados e servem para ampliar traços tais como a megalomania, a promis-

cuidade sexual e outras fantasias retrógradas. 

Degrau. A transição súbita do anonimato ao sucesso ou poder é o acid test no qual boa 

parte das personalidades da Socin (notadamente políticos, artistas e esportistas) sucumbe às ima-

turidades pessoais ainda pouco trabalhadas. 

Criticidade. Os desafios para a consciência quando submetida à transição abrupta de 

patamar servem para compreender as dificuldades enfrentadas pelo intermissivista. 

Estopim. A facilidade no emprego de talentos acumulados em vidas pregressas aliada 

aos traços da vaidade, manipulação, hedonismo e gosto pelo poder são, quase sempre, a fórmula 

para potencializar o desvio de proéxis. 

 

Taxologia. No contexto da Intrafisicologia, em tese, praticamente qualquer manifestação 

da conscin intermissivista pode catalisar o ressurgimento do retroego antiproexológico. Eis, 10 

exemplos na ordem alfabética: 

01.  Afetiva: a fantasia do amor romântico. 

02.  Artística: o apelo maior às emoções. 

03.  Bélica: os traços belicistas frequentemente manifestados no cotidiano. 

04.  Desportiva: o vício renitente da adrenalina, em especial, dos esportes radicais. 

05.  Econômica: a possibilidade de concretizar as fantasias escondidas. 

06.  Maternidade / paternidade: a sucumbência ao instinto implicando a responsabili-

dade, no mínimo, duas décadas de intensa dedicação. 

07.  Pensênica: a atitude arraigada da desconfiança como conduta-padrão. 

08.  Política: o aguçamento do gosto pelo poder, do controle e da manipulação. 

09.  Religiosa: o condicionamento irracional entranhado na paragenética. 

10.  Sexual: a vida sexual desequilibrada desrespeitando a Fisiologia. 

 

Terapeuticologia. O intermissivista ao se desviar fica preso em torre de marfim e so-

mente através de reflexão profunda consegue constatar o quão distante se encontra do autocom-

promisso firmado no Curso Intermissivo e, a partir daí, se predispor à recin. 
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Solilóquio. No âmbito da Egologia, a autorreflexão deve levantar algumas questões a se-

rem quantificadas e qualificadas, como as 8 sugeridas em ordem crescente de aprofundamento: 

1.  Companhias. Partindo do conceito da afinidade pensênica representado na expressão 

popular diga-me com quem andas e te direi quem és, ponderar: na convivialidade diária pessoal, 

qual tipo de companhia predomina? 

2.  Contrafluxos. Considerando o fato dos acidentes de percurso serem indícios de asse-

dialidade, na incidência deles, refletir: foi fruto de atitude anticosmoética entranhada? 

3.  Rastros. Nas interações do dia a dia, o intermissivista tem oportunidade de praticar 

interassistência, sopesar: qual é a qualidade das energias conscienciais (ECs) deixadas por onde 

passa? 

4.  Inventário proexológico pessoal. As autossuperações e reconciliações formam a ba-

se da proéxis, sendo a cereja do bolo, as gescons mostrando a teática grafopensênica. Após re-

trospectiva sincera, avaliar: qual o nível de aproveitamento e produtividade autevolutivo já ob-

tido? 

5.  Inventário proexológico grupal. O intermissivista com a proéxis atrelada a mega-

projeto assistencial envolvendo outras consciências, integra o maximecanismo no qual é minipe-

ça, pode avaliar-se: como se vê perante tal contexto? 

6.  Dissidência. Caso tenha se afastado do grupo evolutivo, perguntar: foi para se atrelar 

a outro melhor, com ideias mais avançadas? 

7.  Mérito. Ser intermissivista é conquista por merecimento. Cogitar: qual é o megatrafor 

responsável por isso? 

8.  Gratidão. O entendimento das oportunidades da vida e dos aportes recebidos indicam 

claramente a interdependência evolutiva. Questionar: os sentimentos de gratidão fazem parte do 

cotidiano? 

 

Realinhamento. Mediante a Autodeterminologia, o realinhamento da proéxis para ser 

efetivo deve contemplar opções otimizadoras, a exemplo das 4 apresentadas na ordem alfabética: 

1.  Assistencialidade: a escolha pela via interassistencial mais madura, compatível com 

o nível do Curso Intermissivo. 

2.  Maturidade: a transformação do desvio temporário como forma de amadurecimento 

para não mais errar visando, prioritariamente, contribuir com os trabalhos e objetivos da proéxis 

grupal. 

3.  Reconciliação: o reencontro com o grupo evolutivo, mesmo havendo necessidade de 

retratações. 

4.  Sobrepairamento: o compromisso com a autoproéxis relevando picuinhas e frescuri-

tes de outrora, valorizando o aqui-agora-já desta vida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retroego antiproexológico, indicados para a expansão 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Lastro  subumano:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

07.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Melex  anunciada:  Autorrealismologia;  Nosográfico. 

09.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Neoego:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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11.  Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

12.  Pressão  mesológica  nociva:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  POTENCIALIZA  O  COMPLÉ-
XIS  ATRAVÉS  DA  AUTOPESQUISA  PROFUNDA  E  SINCERA  

SOBRE  O  RETROEGO  ANTIPROEXOLÓGICO,  VERDADEIRA  

EMINÊNCIA  PARDA  A  SER  DESVENDADA  E  CONTROLADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou traços do próprio retroego anti-

proexológico? Qual predomina na automanifestação atual: o ego antigo ou o neoego? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Guimarães, Camila; & Karam, Luiza; A Turma do “eu me acho”; Reportagem; Época; Revista; Sema-

nário; Ed. 739; Seção: Ideias para Entender Melhor a Educação; 10 enus.; 1 fichário; 5 fotos; São Paulo, SP; 16.07.12; 
capa e páginas 60 a 67. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 18 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 35 e 36. 

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 208 a 218. 

 

F. W. 
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R E T R O F U N Ç Ã O    D O    A M P A R A D O R  
( 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 retrofunção do amparador, no caso, extrafísico, é a condição pessoal, 

prévia, exercida na vida intrafísica última, ou mais recente, na área da interassistencialidade, es-

pecífica e indispensável para a habilitação da função em exercício inerente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por detrás, 

atrás”. O termo função deriva também do idioma Latim, functio, “trabalho; exercício; conse-

cução; funcionamento”, de fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; executar; satisfazer”. Surgiu 

no Século XVII. A palavra amparador procede do mesmo idioma Latim, anteparare, “preparar 

de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Apareceu no 

Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Função prévia do amparador. 2.  Nível anterior do amparador. 3.  Re-

trofunção do parapreceptor. 

Neologia. As 4 expressões compostas retrofunção do amparador, retrofunção do ampa-

rador mínima, retrofunção do amparador mediana e retrofunção do amparador máxima são neo-

logismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Função atual do amparador. 2.  Habilitação atual do amparador.  

3.  Função atual do parapreceptor. 

Estrangeirismologia: o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente- 

-assistido; o modus operandi pessoal da proéxis; o feedback interassistencial; a mutual assistance;  

a key da interassistencialidade; o megacurriculum vitae assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da autocognição interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a con-

viviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a dissecção holopensênica do parapre-

ceptor. 

 

Fatologia: a dedução da conscin quanto à retrofunção do parapreceptor de função a par-

tir do princípio da afinidade ou equalidade evolutiva entre o amparador e o amparando. 

 

Parafatologia: a retrofunção do amparador; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a possível identidade extra do ampara-

dor extrafísico; a autoridade teática em retrovida capacitando às parafunções assistenciais; a em-

patia afetiva e o patamar de maturidade contabilizados na escalação do elenco da parapreceptoria; 

o nível de autoconsciencialidade do amparador sinalizando o nível evolutivo do amparando; as 

paramizades funcionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin amparada–conscin amparadora; o sinergismo 

autocognição útil–autodisponibilidade interassistencial; o sinergismo conhecimento-memória- 

-presteza. 
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Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio do “ninguém evolui so-

zinho”; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: as similitudes nas cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) quan-

to aos elementos da dupla amparador-amparando. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade em qualquer dimensão exis-

tencial. 

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; as 

técnicas da heteroconscienciometria; a técnica do diagnóstico diferencial aplicada à análise da 

consciex-amparadora. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;  

o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade consciencial; os efeitos da autoluci-

dez em vida pregressa na paralucidez intermissiva; os efeitos autevolutivos do círculo de parami-

zades assistenciais, prolíficas e integradas ao maximecanismo multidimensional; os efeitos auto-

conscienciométricos do inventário etológico do parapreceptor. 

Ciclologia: o ciclo pessoal conscin tenepessista amparada–conscin completista desso-

mada–consciex amparadora tenepessista; o ciclo pessoal consciex amparadora tenepessista– 

–consciex ressomada–conscin completista dessomada; o ciclo multiexistencial autorrevezador 

amparado intrafísico–amparador extrafísico; o ciclo ressoma–dessoma–intermissão lúcida. 

Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio interassistencialidade-inventividade;  

o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio 

autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração-transpiração; o binômio 

originais fetais–posfácios; o binômio saldo da FEP–categoria da amparabilidade. 

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 voluntariado-paravo-

luntariado. 

Crescendologia: o crescendo dos patamares evolutivos das consciências; o crescendo 

maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo interassistencial minipe-

ça-maximecanismo; o crescendo assistido-assistente; o crescendo tarefas proexológicas exito-

sas–paratarefas de amparador. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio Cogniciologia-Auto-

cogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concen-

tração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hi-

peracuidade-priorização-manutenção; o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio percepção-Percepcio-

logia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; 

o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade in-

terassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo autoparticipação / autaliena-

ção; o antagonismo interassistência policármica / autassistência egocármica; o antagonismo 

egocentrismo / altruísmo; o antagonismo amor doador / amor credor; o antagonismo recepção 

/ retribuição; o antagonismo dupla jejuna amparador-amparando / dupla veterana amparador-

amparando. 
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Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no maximecanismo in-

terassistencial; o paradoxo da autoidentificação do próprio gabarito evolutivo por meio da hete-

ravaliação do gabarito do amparo de função recebido. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial aplicada à caminhada evolutiva; a lei 

da afinidade consciencial; a lei da meritocracia evolutiva. 

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

ciofilia; a neofilia; a gregariofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a mnemonicoteca; a parapsico-

teca; a sinaleticoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Amparologia; a Extrafisicologia; a Intra-

fisicologia; a Autexperimentologia; a Autevoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autopriorolo-

gia; a Seriexologia; a Autocogniciologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; a consciex-amparadora cobaia. 

 

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 interassistentialis; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens evolutiens;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens amparator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrofunção do amparador mínima = a prática diária da tenepes na vida 

intrafísica anterior; retrofunção do amparador mediana = a obtenção da condição do completismo 

existencial na vida intrafísica anterior; retrofunção do amparador máxima = a vivência na condi-

ção de teleguiado autocrítico na existência física anterior. 

 

Culturologia: a cultura da Autorrevezamentologia; a Multiculturologia da Interassis-

tenciologia Multidimensional. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, o amparador extrafísico atual al-

cançou nível específico de função, na última vida intrafísica, classificado entre estas 6 condições 

pessoais, dispostas na ordem funcional, crescente ou evolutiva: 

1.  Tenepessista. 

2.  Ofiexista. 

3.  Completista. 

4.  Ser desperto. 

5.  Semiconsciexialidade. 

6.  Teleguiamento autocrítico. 

 

Heteravaliação. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 questionamentos, em campos 

de realizações evolutivas, referentes à retrobiografia do amparador de função pessoal, relevantes 

para se avaliar, indiretamente, o próprio fôlego evolutivo no contexto atual: 

01.  Amparabilidade. Recebeu amparo de função? De qual categoria de personalidade? 

Recebeu intervenção direta de algum evoluciólogo? E de Serenão? 

02.  Autoparapsiquismo. Praticava a projetabilidade lúcida? Dominou a pangrafia? Vi-

venciou a cosmoconsciência? Quantas vezes? 

03.  Compléxis. Qual foi o percentual de compléxis? Obteve minimoréxis ou maximoré-

xis? Quantas? 

04.  Desperticidade. Conquistou a autodesperticidade? Em qual fase da autoproéxis? 

05.  Epicentrismo. Exerceu a função de epicon lúcido? Qual nível de lucidez interdi-

mensional chegou a alcançar? 

06.  Interassistencialidade. Realizou trabalho assistencial de relevância? Na área da ta-

con ou da tares? 

07.  Intermissiologia. Participou de Curso Intermissivo no período pré-ressomático? Na 

condição de docente ou discente? 

08.  Maxiproéxis. Integrou-se a determinada maxiproéxis? No papel de líder ou lide-

rado? 

09.  Megagescon. Publicou obra-prima? Quantas? A bibliografia incluía obras em quan-

tos idiomas? 

10.  Ofiex. Instalou oficina extrafísica pessoal? Em qual faixa etária? 

11.  Parapedagogiologia. Atuou na docência tarística? Orientou a capacitação de outros 

docentes? 

12.  Recin. Executou alguma técnica autevolutiva? A invéxis ou a recéxis? 

13.  Tenepes. Praticou a tenepes? Por quanto tempo? Alcançou o jubileu no tenepes-

sismo? 

 

Autavaliação. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 autoquestionamentos para refle-

xão sobre o vínculo firmado com a atual consciex amparadora: 

1.  Empatia. Você identifica o tipo de afinidade com esta consciex? Em cognições, com-

petências ou méritos? 

2.  Contato. Onde você estava durante a última existência intrafísica deste amparador? 

Vocês tiveram algum contato? Em quais dimensões? A interação foi de amparo ou de assédio? 

3.  Tenepes. Você presenciou a prática da tenepes desta consciência na retrovida? Na 

condição de assistente ou de assistido? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrofunção do amparador, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19711 

02.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

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

06.  Autoconsciexiabilidade  Retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

09.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Paratarefa  do  amparador:  Amparologia;  Homeostático. 

12.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

O  CONHECIMENTO  DA  FUNÇÃO  PRÉVIA  DO  AMPARADOR  

EXTRAFÍSICO,  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  AUMEN-
TA  A  AUTORRESPONSABILIDADE  FUNCIONAL  NA  OBRA  

DA  MINIPEÇA  DO  MAXIMECANISMO  MULTIDIMENSIONAL. 
 

Questionologia. Qual nível você, leitor ou leitora, admite para o próprio amparador ex-

trafísico de função com quem desempenha a interassistencialidade? O próprio amparador revelou 

algo a respeito? 
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R E T R O L I V R O    P E S S O A L  
( A U T O R R E V E Z A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retrolivro pessoal é a obra escrita por determinada conscin, homem ou 

mulher, em existência humana pretérita, passível de ser redescoberta pelo próprio autor ou autora 

na vida atual, configurando o autorrevezamento multiexistencial e qualificando as autopesquisas 

retrocognitivas (Retrocogniciologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição retro, deriva do idioma Latim, retro, “por de-

trás, atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra livro deriva do Latim liber, libri, “película que se 

acha entre a madeira e a casca exterior; córtex; livro”. Surgiu por volta de 1013. O vocábulo pes-

soal é proveniente do Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Retrogescon pessoal. 2.  Livro escrito em retrovida. 3.  Retrobiblio-

grafia pessoal. 4.  Espólio intelectual autosseriexológico. 5.  Objeto autoral do autorrevezamento 

intelectual. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrolivro pessoal, retrolivro pessoal literário  

e retrolivro pessoal técnico são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia. 

Antonimologia: 1.  Gescon atual. 2.  Neogescon. 3.  Obra-prima maxiproexológica. 

Estrangeirismologia: o follow up autocognitivo na seriéxis; o continuum seriexológico 

ascendente; o farway, so close holobiográfico; o upgrade evolutivo; a awareness quanto ao time-

lime multiexistencial pessoal; o detalhamento das selfperformances mentaissomáticas; o modus 

vivendi intelectual pluriexistencial; o know-how grafológico holobiográfico; a ars scribendi; o Re-

trocognitarium; o Proexarium; o Seriexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomnemossomatologia Lúcida. 

Proverbiologia. Eis provérbio latino da Antiguidade relacionado ao tema: – Homo finit, 

opera manent (O Homem perece, as obras perduram). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia Lúcida; o holopensene pessoal da 

Holobiografologia Teática; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes; a ge-

nopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopen-

senidade; a trilha grafopensenológica pessoal e grupal; os rastros pensênicos intelectuais; a inves-

tigação das fôrmas holopensênicas; o materpensene bibliofílico; o incremento do automaterpense-

ne a partir da escrita tarística diária; o holopensene do retrolivro pessoal; o holopensene da Grafo-

pensenologia; o holopensene da Autorrevezamentologia. 

 

Fatologia: o retrolivro pessoal; as retrogescons publicadas; os rastros textuais; o reen-

contro atual de obra escrita em retrovida; os escritos pessoais deixados ao longo das existências; 

os retrocontextos existenciais expressos pelo retrolivro; os círculos intelectuais do passado; o li-

vro na condição de porta-voz interconsciencial, intercultural e interexistencial das ideias do autor; 

as múltiplas influências exercidas pelas ideias grafadas; a História do livro no contexto da Para-

Historiografia Pessoal e Grupal; a atemporalidade da palavra registrada; os antigos materiais de 

escrita; as pesquisas da Paleografia (Filologia); o trabalho dos escribas; os monges copistas; os 

tradutores interculturais; as anotações bibliológicas interlineares e marginais (glosas); a evolução 

dos métodos de reprodução gráfica; a prensa tipográfica; os incunábulos; a segurança física do 

material escrito; as bibliotecas e arquivos na guarda de documentos antigos; as perseguições ideo-

lógicas; as censuras bibliológicas; a queima de livros ao longo da História; as guerras ocasionan-

do o memoricídio cultural; a Era da Supercomunicação (Internet) facilitando o acesso a obras an-
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tigas; o ato de retomar os escritos pessoais atuais de onde parou na retrovida, ampliando as abor-

dagens e retificando autoposicionamentos; a eliminação da ociosidade dos trafores mentaissomá-

ticos através da escrita diária; a proéxis intelectual; as senhas cognitivas pessoais; os temas de in-

teresse no universo da Grafopensenologia tarística; o autodidatismo teático; os sebos, as livrarias 

e as bibliotecas na condição de locais para autevocações técnicas e vivência de retrocognições in-

telectuais; as pesquisas da Arqueologia dos retroescritos pessoais; o fato de a gescon atual ser 

evolutivamente superior aos retrolivros pessoais; o aprendizado prático com os próprios erros do 

passado; a reescrita restauradora; a verponogenia reeducativa atual na mesma linha de atuação se-

riexológica; o entrosamento interassistencial lúcido do retrolivro pessoal com a automegagescon 

contendo neoideias para o público da vida atual e da próxima vida (megatares). 

 

Parafatologia: a prova pós-dessomática bibliográfica; a autopara-herança intelectual;  

o legado cognitivo pessoal entrevidas; a autotransmissão interexistencial das próprias ideias, emo-

ções, comportamentos e energias; a parapsicometria bibliológica; a paracaptação retrocognitiva;  

o poder evocativo e retrocognitivo dos livros antigos; a intertextualidade multiexistencial; a reto-

mada gesconológica em novo corpo; o autorrevezamento multiexistencial pré-ressomático e pós-

dessomático; a cápsula cognitiva intersomática; a Paragenealogia das ideias escritas; a auto e he-

tero-cobaiagem seriexológica; os parassinais holobiográficos patognomônicos; as mensagens ho-

lorressomáticas cifradas; os enigmas holobiográficos; os parabanhos energéticos sinalizando cam-

pos de afinidades temáticas e grupocármicas; a ajuda de equipex especializada em retrocognições; 

as projeções retrocognitivas de base intelectual; as paratratativas para a megarrevelação seriexoló-

gica; os indícios de eventual retroproéxis; as interpretações proexológicas advindas do contato 

com retrobiografia pessoal; a confirmação de retropersonalidade na condição de vacina antiauto-

mimese patológica; a descoberta de retropersonalidade na condição de divisor de águas na auto-

proéxis; os aportes seriexológicos de ontem convergentes com os recebimentos proexológicos de 

hoje; as retribuições intelectuais do investimento intermissivo; o grupocarma intelectual defen-

dendo as mesmas ideias ao longo das vidas; a atenção quanto à interpretação correta das parassin-

cronicidades; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a percepção dos 

amparadores de função; a reverberação seriexológica dos retromanuscritos pessoais; a hipótese de 

trabalho intelectual antelucano em retrovidas; a personalidade consecutiva lúcida estudando a Au-

togesconometria Interseriexológica; os palimpsestos interexistenciais de natureza bibliológica 

(Autorrevezamentologia), arquitetural (Parageopoliticologia) e consciencial (Parageneticologia); 

a Neo-História Pessoal a partir do Curso Intermissivo (CI); a Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retrolivro pessoal–megagescon atual. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP). 

Codigologia: as cláusulas gesconológicas do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autorrevezamento multiexistencial. 

Tecnologia: a técnica da taquirritmia megagescônica; a técnica do detalhismo aplicada 

às autopesquisas seriexológicas; a técnica da exaustividade holopesquisística; a técnica das 50 

vezes mais; a técnica da tenepes auxiliando as pesquisas do retrolivro pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos proexológicos da retrografopensenidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses originadas pela escrita conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo leitura-escrita-publicação; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo retro-

pesquisas-neoachados; o ciclo autorreciclagem-autorrenovação; o ciclo retrobiografia-parabio-
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grafia-neobiografia; a influência do ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-liber-

tação nas pesquisas do retrolivro pessoal; o ciclo retrotraumas–cicatrizes psicossômicas. 

Enumerologia: o retroalfabeto; o retropapiro; o retropergaminho; o retrocódice; o re-

trorromance; o retrodicionário; a retroenciclopédia. A interitemização gesconológica; o entre-

linhamento gesconológico; a estilística gesconológica; a criptografia gesconológica; a senha ges-

conológica; a mensagem gesconológica; o confor gesconológico. 

Binomiologia: o binômio presente-passado (Retrocogniciologia); o binômio presente-fu-

turo (Autorrevezamentologia). 

Interaciologia: a interação holopensene pessoal–holopensene bibliológico; a interação 

seriexológica autor hoje–leitor amanhã; a interação retrocognitiva lembrança do passado remo-

to–profilaxia do futuro imediato. 

Crescendologia: o crescendo retrolivro pessoal–megagescon grupal. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) retropersonalidade-paraidentidade-maxiproexista;  

o trinômio grafopensenológico díptico-tríptico-políptico. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-tratado. 

Antagonismologia: o antagonismo autorado conscienciológico / autorado mimético. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não se lembrar, ordinariamente, das próprias 

retrovidas; o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo do fato mne-

monicamente ausente, porém etologicamente interatuante; o paradoxo de quanto mais a conscin 

caminhar para o autocompléxis, mais tender a acessar o próprio passado. 

Legislogia: as leis da Holocarmologia. 

Filiologia: a intelectofilia; a priorofilia; a neofilia; a decidofilia; a registrofilia; a gesco-

nofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a autocriticoteca; a lo-

gicoteca; a biblioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; Autosseriexologia; a Autorretrocogni-

ciologia; a Autevoluciologia; a Para-Historiografologia; a Autorretrospectivologia; a Autoproexo-

logia; a Autoparapercepciologia; a Automnemossomatologia; a Autolucidologia; a Bibliologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista;  

o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o seriexólogo; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista;  

a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a seriexóloga; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens 

autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

autocohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrolivro pessoal literário = o romance escrito pela conscin atual, ho-

mem ou mulher, em retrovida recente ou remota; retrolivro pessoal técnico = a obra de caráter ci-

entífico escrita pela conscin atual, homem ou mulher, em retrovida recente ou remota. 
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Culturologia: a cultura da Autorrevezamentologia; a cultura da memória. 

 

Pesquisas. No tocante à Seriexologia, o autorrevezamento multiexistencial consciente 

pode ser classificado a partir de 5 prismas ou condições elencadas a seguir na ordem funcional: 

1.  Autorrevezamento consciencial: a conscin lúcida na condição de continuísta do pró-

prio trabalho intelectual na proéxis atual quando retoma o contato com o retrolivro pessoal, seja 

na presente vida ou em existência porvindoura. 

2.  Heterorrevezamento consciencial: a conscin, membro da equipe intra ou extrafísica 

de pesquisas cognitivas, levando a cabo, na vida atual, os trabalhos de determinado líder mental-

somático prévio. 

3.  Pararrevezamento consciencial:  a consciex lúcida na condição de retomadora do 

próprio trabalho extrafísico de intermissão em intermissão (autorrevezamento multintermissivo). 

4.  Interrevezamento consciencial: a consciex comunicante autora de livro psicografa-

do por determinada conscin-parapsíquica recuperando o próprio livro após ressomar. 

5.  Gruporrevezamento consciencial: o continuísmo dos trabalhos intelectuais grupais 

interexistenciais pelo mesmo grupo de consciências. 

 

Esquadrinhamento. Sob a ótica da Gesconometria, o retrolivro pessoal pode ser avalia-

do sob diferentes prismas a fim de a conscin atual poder haurir lições a partir dos próprios escri-

tos. Urge desensinar retroabordagens anticosmoéticas e potencializar retroacertos intelectuais. 

Variáveis. Eis, listadas alfabeticamente a partir das especialidades afins, dentre outras, 

20 variáveis de análise envolvendo o retrolivro pessoal capazes de auxiliar a personalidade conse-

cutiva lúcida em particular e os seriexólogos em geral na compreensão maior dos meandros da 

Seriexologia e da Autorrevezamentologia: 

01.  Autestilisticologia: o modus scribendi no retrolivro pessoal em comparação com  

o estilo autoral atual. 

02.  Autobiografologia: os dados autobiográficos presentes no retrolivro pessoal carac-

terizando fonte primária de pesquisa retrocognitiva a fim de embasar eventual cotejo interexis-

tencial atual. 

03.  Cosmoeticologia: o nível de cosmoeticidade do autor ou autora expresso no retroli-

vro pessoal fornecendo subsídios para comparação e composição do atual CPC. 

04.  Grafocodigologia: as mensagens criptografadas através de entrelinhamentos consci-

entes ou não (interitemização) deixados no retrolivro pessoal. 

05.  Grafopensenologia: o conjunto de temas, conceitos e ideias grafadas no retrolivro 

passíveis de serem retomados, expandidos, corrigidos ou refutados nos escritos atuais. 

06.  Grupocarmologia: as correspondências, citações, referências ou remissões explíci-

tas a determinados autores ou personalidades constituintes do retrocírculo social ou intelectual, 

além do público-alvo de assistência favorecendo reencontros na vida atual. 

07.  Gruporrevezamentologia: a defesa ou retomada de ideias de autores anteriores ca-

racterizando evidente intertextualidade seriexológica do mesmo grupo de conscins intelectual-

mente afins (grupocarma intelectual). 

08.  Holobiografologia: as indicações, explícitas ou não, da autorretrossenha holobio-

gráfica existente no retrolivro pessoal. 

09.  Holocarmologia: os indícios de interprisão, vitimização ou recomposição grupocár-

micos presentes no confor (conteúdo e forma) do retrolivro pessoal, analisados a partir do princí-

pio da restauração evolutiva. 

10.  Holopensenologia: as características dos holopensenes (temário) abordados no re-

trolivro pessoal, incluindo as evidências de retrofôrmas holopensênicas. 

11.  Interassistenciologia: o nível de assistencialidade do retrolivro expressa pela inten-

cionalidade do autor e o grau de aplicação teática do conteúdo na melhoria do bem-estar da popu-

lação. 

12.  Liderologia: o grau de repercutibilidade social e parassocial do retrolivro pessoal, 

caracterizando o patamar de liderança intelectual do autor na ocasião. 
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13.  Materpensenologia: o diagnóstico do materpensene do retroautor ou retroautora a 

partir da análise das obras (Gesconometria) em conjunto com os dados do temperamento, dos tra-

fores e trafares (Conscienciometria). 

14.  Megafocologia: o leitmotif intelectual do retrolivro pessoal indicando as carac-

terísticas do megafoco do autor ou autora na época. 

15.  Mundividenciologia: a extensão da mundividência expressa no retrolivro pessoal e 

a comparação com o nível de cosmovisão atual. 

16.  Ocupaciologia: a especialidade da retropersonalidade autora, decorrente da experi-

ência pessoal adquirida por meio da ocupação, profissão e / ou do autodidatismo indicando  

o status pessoal perante o crescendo evolutivo varejismo-atacadismo. 

17.  Para-Historiografologia: a mesologia, o ambiente ou espírito da época no qual  

o retrolivro foi escrito (Zeitgeist) indicando facilidades e dificuldades (contrafluxos) enfrentadas 

pelo autor ou autora. 

18.  Parapercepciografia: a descrição de eventuais parafenômenos vivenciados, estuda-

dos ou combatidos pelo autor ou autora. 

19.  Retroparageneticologia: os pilotis paragenéticos sustentadores dos argumentos 

contidos no retrolivro pessoal indicando raízes holobiográficas prévias na mesma linha de atuação 

evolutiva. 

20.  Retrovocabulariologia: a diversidade semântica, poliglótica e metafórica dos ter-

mos e expressões utilizados no retrolivro pessoal possibilitando a análise do arcabouço do retrodi-

cionário cerebral (neurolexicalidade) do autor ou autora. 

 

Atração. No contexto da Parassincronologia, importa lembrar as repercussões da força 

holopensênica impregnada na obra escrita. O conjunto de ideias (intenções; argumentos; concei-

tos) e sentimentos (emoções; motivações) envolvidos na concepção, escrita e publicação do livro, 

continuam a reverberar multidimensionalmente ao longo da seriéxis a partir das energias ali iman-

tadas. Quanto maior o percentual de teática (verbação), densidade e utilidade do livro, maiores se-

rão as chances de o mesmo ser novamente acessado pelo autor em neoexistências. 

 

Plateia. Avaliar os efeitos evolutivos de determinada gescon não é tarefa simples. As 

consequências tanto das obras escritas nas vidas passadas, mas principalmente as da vida atual, só 

serão melhor avaliadas a partir da extrafisicalidade, após a dessoma do autor ou autora, com  

a ajuda do evoluciólogo e equipe. 

Surpreendência. Inúmeras consequências holocármicas não entrevistas e mesmo não 

imaginadas serão reveladas aos atuais autores lúcidos na próxima intermissão. 

Prescrição. Considerando a Paraprofilaxiologia, cabe ao proexista atual saber escrever 

com autodiscernimento máximo (Mentalsomatologia), anulando possíveis reverberações ectópi-

cas do psicossoma (egão) para não se arrepender amanhã. Saibamos aprender com os retroescritos 

pessoais e alheios. Ninguém se livra do próprio livro. 

Questão. Tendo em vista a Analogia, poderia o retrolivro pessoal de cunho autobiográ-

fico funcionar ao modo de pílula-pastiche ou amostra imperfeita da parapsicoteca? Retrolivro: es-

pelho autorrevelador. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrolivro pessoal, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

04.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 
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05.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

07.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

10.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

11.  Prévia  autorrevezamental:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

12.  Prova  pós-dessomática:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

13.  Reescrita  restauradora:  Acertologia;  Homeostático. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

OS  RETROLIVROS  PESSOAIS  CONSTITUEM  OBJETOS  

COM  MULTICAMADAS  DE  SIGNIFICADOS  CAPAZES  DE  IN-
DICAR,  AO  MENOS,  A  LINHA  SERIEXOLÓGICA  DE  AUTO-
MANIFESTAÇÃO  E  O  PÚBLICO-ALVO  DE  AUTASSISTÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou alguma obra escrita por você mes-

mo(a) no passado? Quais as repercussões multidimensionais e proexológicas daí advindas? Quais 

providências práticas vem tomando para o próximo autorrevezamento multiexistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Fernandes, Pedro; Autorrevezamento Existencial: Entrosamento Interexistenciológico Lúcido; Artigo; 

Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 14 enus.; 1 nota; 1 ref.; Associação In-
ternacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; pági-

nas 286 a 295. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

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

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 433 a 436, 710, 711  

e 720 a 723. 
3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

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

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.348 a 1.352  

e 1.466. 

 

P. F. 
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R E T R O M E D O  
( H O L O M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retromedo é o estado afetivo de aflição, angústia, apreensão, hesitação, 

insegurança, inquietação e perturbação, advindo de vivências traumáticas em retrovidas pela 

conscin, homem ou mulher, sendo registradas ao modo de lesão emocional na holomemória e, ao 

serem ativadas, em neovidas, por gatilho mnemônico holobiográfico, são interpretadas como sen-

do ameaçadoras ao microuniverso consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição retro, deriva do idioma Latim, retro, “por de-

trás, atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra medo vem igualmente do idioma Latim, metus, 

“medo; temor; desassossego; inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Inquietação emocional retrobiográfica. 2.  Temor retromnemônico.  

3.  Pavor retromnemônico. 4.  Retrofobia. 5.  Paúra de vidas passadas. 

Neologia. O vocábulo retromedo e as duas expressões compostas retromedo autoimpos-

to e retromedo heteroimposto são neologismos técnicos da Holomnemossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Coragem multiexistencial. 2.  Destemor retromnemônico. 3.  Valen-

tia seriexológica. 4.  Bravura retrobiográfica. 5.  Intrepidez cosmoética em retrovidas. 

Estrangeirismologia: a ego trip; a conexão online com o passado; o puzzle seriexológi-

co do retromedo; o flashback retrocognitivo; as sombras do retromedo na caverna high-tech;  

o modus vivendi knock-down; a adesão ao still me; a courage ressignificando o modus operandi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do discernimento mentalsomático evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Retromedo: 

ignorância ignorada. Retromedo: auto-herança inibidora. Retromedo: autoderrotismo seriexoló-

gico. Retromedo: retrocoleta baratrosférica. Retromedo posterga recins. Retromedo congela pro-

éxis. Autopesquisas elucidam retromedos. 

Coloquiologia: o ato de tirar o esqueleto do armário e cair na real; o ato de juntar os 

grãos de areia e investigar o buraco negro da holomemória; o ato de achar o fio da meada e cos-

turar a colcha de retalhos; o ato de cair a ficha e acessar o abre-te sésamo; o ato de fazer do li-

mão a limonada e enfrentar a paúra; o ato de ter olhos de ver e explicar em cima do lance; o ato 

de virar a própria mesa e não dar asas ao medo. 

Citaciologia. Eis duas alusões ao tema: – As coisas que nos assustam são em maior nú-

mero do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos 

fatos reais (Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). O medo é o inimigo oculto da evolução consciencial. Quan-

do a informação entra pela porta, o medo sai pela janela (Málu Balona, 1946–). 

Proverbiologia. Eis 7 máximas relativas ao tema: – O medo é pai da crença. O medo 

atribui a pequenas coisas, grandes sombras (provérbio sueco). Quanto mais foge, mais assom-

bração aparece. Não deixe que suas memórias superem suas esperanças (provérbio persa). Não 

ergas alto um edifício sem fortes alicerces, se o fizeres viverás com medo (provérbio persa). Não 

permita que o medo paralise os seus movimentos, se algo deve ser feito, faça, ainda que com me-

do. A coragem não é ausência do medo, é a persistência apesar do medo. 

Ortopensatologia: – “Medo. O medo é o maior agente escravizador da Humanidade”. 

“O medo paralisa a autopensenidade e anula a personalidade”. “O medo é superado pela inteli-

gência pesquisística”. 

Filosofia: o Antidogmatismo; o Abertismo; o Realismo; o Tenepessismo. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autointimidação sem causa aparente; o holopen-

sene pessoal da ameaça ao holossoma; o holopensene pessoal do risco iminente; os rastropense-

nes; a rastropensenidade; os retrocogniciopensenes; a retrocogniciopensenidade; os bagulhos pen-

sênicos pluriexistenciais; os pensenes revelando retropensenes; o holopensene da autopesquisa se-

riexiológica; o holopensene recinológico; o holopensene da pacificação íntima. 

 

Fatologia: o medo filogeneticamente herdado; as várias faces do medo na História;  

a emoção básica ancestral; o controle de indivíduos; a manipulação de pessoas; a deturpação de 

ideias; o travão evolutivo; a autopreservação excessiva; a autoprisão emocional; a automanifesta-

ção escravizada; a autofuga ansiada; o medo de si; o alarme disparado pela amígdala cerebral; os 

pesadelos recorrentes evidenciando o Transtorno de Estresse Pós-Tramaútico (TEPT); o medo 

absurdo sem causa específica indicando o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); a crise 

aguda do Transtorno de Pânico (TP); as indiossincrasias advindas do medo difuso; a interpreta-

ção distorcida da realidade; a acumulação de minitraumas; a percepção débil da ferida emocional; 

a cronicificação de trafares; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a formação da couraça ho-

lossomática; a redução da lucidez; a paralisação da evolução; a desconstrução do choque emocio-

nal; a recordação do fato retido; a aclaração da emoção tóxica; a percepção sensorial, fisiológia  

e bioquímica do soma; a atenção às situações passíveis ao medo; a Higiene Consciencial ignora-

da; a decifração do engrama; a desdramatização da retroemoção fossilizada; a domesticação do 

estado afetivo retrógrado; a complementação de lacuna mnemônica e cognitiva; a ressignificação 

e reperspectivação de experiências evolutivas; a criação de campo fértil à eclosão da coragem;  

a mentalsomaticidade eliminando inseguranças, indecisões, controles e medos; a mutação do so-

frimento em liberdade; a superação do travão evolutivo pela interassistência; a autocura através 

da reconciliação; a vivificação do equilíbrio, flexibilidade e otimismo; a atualização afetiva holo-

biográfica; a autopacificação; a maximização da intercompreensão pela autocompreensão; a recu-

peração de cons magnos; a compreensão da velocidade evolutiva; a valorização do aqui-agora 

existencial para exercer a tenacidade; a evitação da melin; a conexão pacífica com a arquitetura 

do Cosmos. 

 

Parafatologia: o retromedo; o medo vivenciado em múltiplas vidas; o queloide energéti-

co formado ao longo da seriéxis; a origem multiexistencial do retrotrauma arquivada na parapsi-

coteca; a memória holobiográfica do agente estressor; a memória energética do bloqueio holocha-

cral; a memória psicossômica da parainsegurança; a memória paracerebral do conflito; a memória 

intermissiva do trauma; a memória paragenética do temor; a memória retrocognitiva do retrome-

do; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando o retromedo; a pressão no cardiocha-

cra; o entalo no laringochacra; o incômodo no umbilicochacra; as condutas recalcitrantes de retro-

vidas fortalecendo o medo em neovidas; o campo energético pessoal revelando o medo; as com-

panhias extrafísicas na holosfera do medo; a drenagem de energia consciencial devido à evitação 

de situações catastróficas improváveis; o paradesconfiômetro multiexistencial inibido; o estímulo 

parassensorial tolhido; a vivência multidimensional dificultada; a projeção lúcida (PL) bloqueada; 

a importância da desassimilação simpática (desassim); a priorização da autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a percepção do retromedo facilitada pela desintoxicação energética;  

a expurgação do retromedo equilibrando o holochacra; a erradicação do emocionalismo expandin-

do as energias conscienciais (ECs); as sincronicidades indicando rastros pretéritos do retromedo; 

os gatilhos retrocognitivos desvendados; a predisposição a retrocognições saudáveis; o mentalso-

ma deslindando fatos e parafatos; o domínio do EV eliminando a vampirização energética; o pa-

rapsiquismo intelectual desmistificando o choque emocional; a ampliação de paraengramas autas-

sistenciais; a assistência às consciexes presas a retromedos; a valorização do aqui-agora multidi-

mensional impulsionando novas interações, aprendizagens e comportamentos; a profilaxia da me-

lex; a expansão da consciência ao acessar a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retromedo-neomedo; o sinergismo retromedo-mesolo-

gia-grupocarma; o sinergismo autopesquisa-retrocognição-autoconsciencioterapia; o sinergismo 

autogestão da enfermidade–autocura; o sinergismo desassédio da ideia–desassédio da emoção; 

o sinergismo recins constantes–desenvolvimento parapsíquico; o sinergismo minidetalhe retro-

cognitivo–elucidação do retromedo; o sinergismo autocientificidade-autossegurança-autopara-

psiquismo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao entendimento do retromedo; 

o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio “isso também passa”; o princípio de não 

admitir “negocinho evolutivo” na superação do retromedo; o princípio de a interassistencialida-

de ser a base das recins; o princípio do equilíbrio holossomático. 

Codigologia: o código das prioridades pessoais incluindo a autossuperação de retrome-

dos; o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo a autorreconciliação; o código grupal de 

Cosmoética (CGC) contemplando a convivialidade sadia; o código de exemplarismo pessoal 

(CEP) desassediando o grupocarma rumo à aquisição da coragem. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria do esquecimento ressomático profilático; a te-

oria da evolução pessoal pelo autesforços; a teoria do pensene; a teoria da recuperação de cons; 

a teoria da domestificação consciencial; a teoria da indestrutibilidade da consciência. 

Tecnologia: a técnica do enfrentamento das pequenas coisas; a técnica da autobiogra-

fia; a técnica da découpage cotidiana; a técnica da visualização parapsíquica; a técnica da au-

torreflexão de 5 horas; a técnica da desdramatização emocional; as técnicas de reeducação auto-

pensênica; a técnica da verbetografia; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico fornecendo pistas holobiográficas  

à verificação do retromedo; o voluntariado da Associação Internacional dos Campi de Pesquisas 

da Conscienciologia (INTERCAMPI); o voluntariado da Associação Internacional de Pesquisas 

Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS); o voluntariado da Associação Internacio-

nal de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado da Asso-

ciação Internacional da Programação Existencial (APEX); o paravoluntariado da escrita cons-

cienciológica; o paravoluntariado dos amparadores nas recins conscienciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labora-

tório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Para-Histó-

ria; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio In-

visível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia. 

Efeitologia: o efeito perturbador do retromedo; o efeito personalíssimo de reação ao re-

tromedo; o efeito limitado dos antidepressivos na identificação das origens do retromedo; o efei-

to da reurbanização dos rastros antievolutivos; o efeito reverberativo da decriptação do retrome-

do; o efeito evolutivo do autenfrentamento do retromedo; o efeito do descarte de retropensenes 

patológicos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito proexológico da homeostase holomnemô-

nica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da compreensão do passado; as neossina-

pses necessárias ao entendimento das retrocognições; as neossinapses desencadeadas pela re-

perspectivação das próprias memórias; as retrossinapses patológicas reformuladas por ortopen-

satas; as neossinapses necessárias à implantação de neo-hábitos; as neossinapses resultantes das 

verpons conscienciológicas; a aquisição de neossinapses heurísticas autevolutivas. 

Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo retromedo-medo-neomedo; o ciclo vivenciar-es-

quecer-relembrar; o reforço ao padrão cíclico de vitimização; o ciclo exercitação mentalsomáti-
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ca–autossuperação emocional; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo multiexistencial; 

o ciclo retromedo–autossuperação–expansão mental;. 

Enumerologia: o retromedo imaginário; o retromedo mitológico; o retromedo místico; 

o retromedo religioso; o retromedo bélico; o retromedo fanático; o retromedo egoico. A reação 

de luta-fuga pré-histórica; a reação de temor tresloucado; a reação de culpa antiquada; a reação 

de incerteza estagnante; a reação de fragilidade ultrapassada; a reação de precaução exagerada;  

a reação de inibição anacrônica. O medo registrado na memória genética; o medo retido na me-

mória afetiva; o medo produzido na memória social; o medo dissimulado na memória encapsula-

da; o medo lacunado na memória falsa; o medo desvendado na memória intermissiva; o medo 

superado na memória evolutiva. 

Binomiologia: o binômio problema-solução; o binômio análise-síntese; o binômio pseu-

do-conforto–pseudo-incômodo; o binômio simplificação-complexificação; o binômio autoimper-

dão-heteroperdão; o binômio assim-desassim; o binômio retro-hábitos–neocompromissos. 

Interaciologia: a interação passado-presente-futuro; a interação crenças-julgamentos- 

-emoções-cognição; a interação memória fisiológica–memória parafisiológica; a interação retro-

medo-insegurança-incompléxis; a interação conteúdo-forma dos insights retrocognitivos; a inte-

ração recin–autodesbloqueio holochacral; a interação autassistência-interassistência. 

Crescendologia: o crescendo prisioneiro do passado–arquiteto do futuro; o crescendo 

ambiente de intriga–ambiente de confiança; o crescendo Terapia de Vidas Passadas (TVP)–Au-

toconsciencioterapia; o crescendo autocompreensão-autorreconciliação; o crescendo assistido- 

-assistente; o crescendo bem-estar–parabem-estar; o crescendo autopesquisa consciencial–auto-

conscientização multidimensional (AM). 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio ressomas-dessomas- 

-intermissões; o trinômio autodestruição-autocura-autorregeneração; o trinômio reflexão-deci-

são-ação; o trinômio cardiochacra-frontochacra-coronochacra; o trinômio retromedo-melin-me-

lex; o trinômio cérebro límbico–neocórtex–paracérebro; o trinômio aqui-hoje-já. 

Polinomiologia: o polinômio prudência-cautela-alarme-ansiedade-pânico-terror; o po-

linômio pusilanimidade-repressão-monoideísmo-autocorrupção-bloqueio; o polinômio retrome-

do-ansiedade-fobia-pânico; o polinômio autopesquisa-autoconhecimento-autoconfiança-autosse-

gurança; o polinômio vontade-lucidez-autodiscernimento-autexperiência-adcons; o polinômio 

voluntariado-docência-autorado-tenepes; o polinômio reciclagens-autopacificação-proéxis-com-

pléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo retromedo patológico / retromedo funcional; o anta-

gonismo retromedo de ser menos / retromedo de ser mais; o antagonismo autengano / autenfren-

tamento; o antagonismo receio de errar / vontade de acertar; o antagonismo emoção / razão;  

o antagonismo patopensenidade / ortopensendiade; o antagonismo estagnação / evolução. 

Paradoxologia: o paradoxo de o retromedo gerar vida sem vida; o paradoxo da vítima 

de si mesma em função do retromedo; o paradoxo da subjetividade tornada objetiva; o paradoxo 

da difícil autoconstatação do óbvio; o paradoxo da aquisição de nova coragem decorrente do re-

tromedo; o paradoxo da reprise autorrenovadora; o paradoxo de a cosmovisão simplificar  

a complexidade do retromedo. 

Politicologia: a autassediocracia; a autocognocracia; a holomnemocracia; a conscien-

cioterapeuticocracia; a recinocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito dos retromedos; as leis da Parafisiologia Holossomá-

tica; a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa seriexológica; as leis da Conviviologia; a lei 

da autorresponsabilidade evolutiva; a lei da proéxis; as leis da Cosmoeticologia. 

Filiologia: a patofilia; a autassediofilia; a falta de autopesquisofilia; o desleixo à mne-

mofilia; a renúncia à proexofilia; a aversão à lucidofilia; a postergação da evoluciofilia. 

Fobiologia: a perpetuação das fobias milenares; o medo de perder; a tanatofobia; a pan-

tofobia; a errofobia; a criticofobia; a decidofobia; a retrocogniciofobia; a assistenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome do 

ostracismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome das falsas memórias; a síndrome da autopa-
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topensenidade; a síndrome da proscrastinação mesmo após decisão; a síndrome da mediocri-

zação. 

Maniologia: a autassediomania; a egomania; a querulomania; a fracassomania; a sinis-

tromania; a mitomania; a mania da autovitimização; a mania de pensenizar contra si e os outros. 

Mitologia: a desmitificação de crenças milenares; as autodesmitificações; o mito da fór-

mula pronta; o mito do acaso; o mito do impossível; o mito da caverna de Platão; o mito da pos-

sibilidade de evolução sem autesforço. 

Holotecologia: a conflitoteca; a teaticoteca; a cognoteca; a conscienciogramoteca; a re-

cinoteca; a convivioteca; a retrocognoteca; a proexoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Autopesquisologia; a Seriexologia; 

a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Autorreeducaciologia; a Interassistenciologia; a Pa-

cifismologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personagem tensionada; a massa humana; a pessoa autopesquisadora;  

a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; o ser desperto; a consciex. 

 

Masculinologia: o medroso; o homem comum; o intermissivista; o escritor conscienció-

logo; o proexista; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o amparador extrafísico. 

 

Femininologia: a medrosa; a mulher comum; a intermissivista; a escritora conscienció-

loga; a proexista; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a amparadora extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conflictator; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens 

autassediatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens re-

cyclans; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retromedo autoimposto = a insegurança decorrente da retroemoção doen-

tia causada pelo choque da dessoma ecoando na neovida da consciência; retromedo heteroimpos-

to = o temor decorrente de retrodogma, lavagem cerebral ou ideia-líder imatura, ecoando na neo-

vida da consciência. 

 

Culturologia: a cultura do medo reforçando o retromedo; a cultura da autodesassedia-

lidade; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da desperticidade; a cultura da liberdade sa-

dia; a cultura da retribuição interassistencial cosmoética; a cultura da evolução consciencial. 

 

Taxologia. Concernente à Historiologia, eis por exemplo, em ordem cronológica, 5 perí-

odos clássicos vivenciados pela Humanidade, com os respectivos agentes escravizadores concei-

tuais e as variantes do medo experimentadas e registradas na psique coletiva das civilizações: 

1.  Pré-História (antes de 4000 da e.c.): a hegemonia da ignorância; o medo instintivo;  

o homem assemelhado a outros animais; o ser devorado por predadores; os fenômenos naturais. 

2.  Idade Antiga (4000 a.e.c. até 476): a hegemonia do misticismo; o medo exterioriza-

do; a ira dos deuses; a magia, crença e superstição; os espíritos; o ser enterrado vivo; os bárbaros. 

3.  Idade Média (476 até 1453): a hegemonia da religião; o medo internalizado; as atro-

cidades da Inquisição; o pecado; o demônio, fogo do inferno e apocalipse; as bruxas e fantasmas; 

os vampiros e lobisomens; a peste negra; as guerras santas; as cruzadas; os ladrões de crianças 

medievais; os enforcamentos e as condenações à fogueira em praça pública. 

4.  Idade Moderna (1453 até 1789): a hegemonia científica; o medo do ignorado; os 

monstros dos mares; os perigos dos descobrimentos; a sociedade cortesã; as intrigas do palácio; 

os envenenamentos; as traições por sexo, dinheiro e poder. 
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5.  Idade Contemporânea (1789 até aos dias atuais): a hegemonia tecnicista; o medo fa-

bricado; o alienígena marciano; o ataque nuclear; o serial killer; o zumbi; o exorcista; o polter-

geist; o terrorista; o conflito armado; a violência urbana; as pragas sociais; o individualismo. 

 

Tipologia. Atinente à Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 23 atitudes conscien-

ciais permeadas por retromedos camuflados em neomedos, sedimentados no microuniverso cons-

ciencial, cujas nuances alteram segundo a vivência pessoal, mesologia e cultura, podendo, através 

da vontade, serem ressignificadas e recicladas por meio da teática do paradigma consciencial: 

01.  Agressividade: a tese de a melhor defesa ser o ataque substituída pela tese da defe-

sa cosmoética. 

02.  Ansiedade: a sensação de estar assoberbada de atividades e não ter tempo para  

o dia a dia substituída pela escolha da consecução de tarefas mais relevante à evolução. 

03.  Autovitimização: a lamentação da injustiça sofrida substituída pela admissão das 

implicações e consequências de retroatos. 

04.  Carência: a preocupação com a escassez material e emocional substituída pela pla-

nificação do prioritário à consecução da proéxis. 

05.  Competitividade: a prática da heterocompetição substituída pela implementação da 

autocompetição. 

06.  Desconfiança: a vivência do retroego político substituída pela expansão do neoego 

parapsíquico interassistencial. 

07.  Desperdício: a depreciação dos traços-força substituída pela valorização dos trafo-

res na efetividade interassistencial. 

08.  Dispersividade: a experiência do workaholism egoico substituída pela atenção à ro-

tina útil. 

09.  Emocionalidade: a submissão inconsciente ao subcérebro abdominal substituída 

pela primazia firme do mentalsoma. 

10.  Esquiva: a fuga ao comprometimento do dever grupal substituída pela aceitação vo-

luntária do paradever policármico. 

11.  Hipoacuidade: a encriptação dos adcons substituída pela lucidez revelada pelos 

cons magnos. 

12.  Impercuciência: a omissão deficitária frequente substituída pela ação superavitária 

reiterada. 

13.  Inconsciencialidade: a concepção e valorização da existência materialista substituí-

da pela percepção e interação multidimensional. 

14.  Indefensibilidade: a predisposição à condição de“esponja inconsciente” de energi-

as densas substituída pela disponibilidade à iscagem lúcida assistencial. 

15.  Inexpressividade: a opção pelo servilismo substituída pela postura à liderança as-

sistencial. 

16.  Insegurança: a valorização do loc externo substituída pela confiança crescente no 

loc interno. 

17.  Mediocridade: a comprovação do autodesempenho consciencial em subnível subs-

tituída pela determinação na eficácia da produtividade tarística. 

18.  Negatividade: a preferência ao olhar trafarista substituída pela reeducação à apreci-

ação traforista. 

19.  Reatividade: a reação às adversidades aplicando o lema “bateu, levou” substituída 

pela valorização da intercompreensão. 

20.  Rigidez: a preferência aos padrões rígidos substituído pela possibilidade de permi-

tir-se vivenciar o devir. 

21.  Tensão: a conivência com a belicosidade substituída pela perseverança na adapta-

ção à serenidade. 

22.  Terceirização: a inculpação do insucesso ao Cosmos substituída pela autorrespon-

sabilidade consciencial. 
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23.  Timidez: a aversão de falar em público substituída pela teática da docência consci-

enciológica. 

 

Terapeuticologia. Referente à Autexperimentologia, eis, em ordem funcional, 12 ações 

prescritas à conscin, homem ou mulher, predisposta à autossuperação de retromedos e ao restabe-

lecimento do reequilíbrio da automanifestação holossomática na atual existência: 

01.  Aceitar. Ter coragem evolutiva para admitir a patologia (Autocogniciologia). 

02.  Avaliar. Aferir a vontade e intenção sincera de autenfrentamento (Pensenologia). 

03.  Desdramatizar. Abdicar da distorção da autovitimização (Mentalsomatologia). 

04.  Experienciar. Vivenciar a teática do Paradigma Consciencial (Experimentologia). 

05.  Analisar. Estudar lacunas e gatilhos pensênicos patológicos (Autopesquisologia). 

06.  Elucidar. Distinguir as raízes e sintomas do nódulo holomnemônico (Mnemossoma-

tologia). 

07.  Desapegar. Abrir mão de pseudoganhos evolutivos e imaturidades (Autolucidolo-

gia). 

08.  Perdoar. Atingir a catarse emocional e autorreconciliação (Autorreeducaciologia). 

09.  Renovar. Fazer autorreciclagens sucessivas e assegurar a Higiene Consciencial (Re-

ciclologia). 

10.  Realimentar. Manter a teática da cosmoética ante a autevolução (Cosmoeticologia). 

11.  Retribuir. Registrar a grafopensenidade da autossuperação (Interassistenciologia). 

12.  Evoluir. Conquistar o destemor autevolutivo e a autolibertação (Evoluciologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Autolibertação  emocional:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

02.  Autorreconciliação  técnica:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Despertamento  consciencial:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Desrepressão  da  holomemória  pessoal:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Historicidade  seriexológica:  Holomemoriologia;  Neutro. 

08.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

09.  Medo  do  autoparapsiquismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Postura  antipunitiva:  Pacifismologia;  Homeostático. 

11.  Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Técnica  da  découpage  cotidiana:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  visualização  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCURA  DO  RETROMEDO,  PELO  MENTALSOMA,  LI-
BERTA  A  CONSCIÊNCIA  DA  ESTAGNAÇÃO  EGOICA,  IM-

PULSIONANDO  OS  ADCONS  E  A  RECONCILIAÇÃO  HOLO-
BIOGRÁFICA,  COM  VISTAS  À  LIDERANÇA  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a hipótese de conviver com o medo gera-

do em múltiplas existências? Quais técnicas está empregando para superar tal condição? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  A Vila. Título Original: The Village. País: EUA. Data: 2004. Duração: 120 min. Gênero: Suspense. Ida-

de (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção & Roteiro: 

M. Night Shyamalan. Elenco: Joaquin Phoenix; Bryce Dallas Howard; William Hurt; Sigourney Weaver; Adrien Brody; 

Judy Greer; Jayne Atkinson; Michael Pitt; Cherry Jones; & Celia Weston. Produção: Sam Mercer; M. Night Shyamalan; 
& Scott Rudin. Música: James Newton Howard. Companhia: Buena Vista. Sinopse: Em 1987, na Pensilvânia, o vilarejo 

de Covington, com população de 60 pessoas isoladas do restante do mundo, é circundado por floresta onde todos são proi-

bidos de passar, pois, segundo os líderes, habitam o local, criaturas maléficas. A tranquilidade do vilarejo é ameaçada 
quando Ivy Walker sai à procura de suprimentos médicos além da floresta, para socorrer Lucius. O pacto é desafiado  

e o caos toma conta da vila. 

2.  Henrique IV: O Grande Rei da França. Título Original: Henri IV. País: Alemanha; França; &Espanha. 
Data: 2010. Duração: 148 min. Gênero: Aventura. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Legen-

dado: Português (em DVD). Direção: Jo Baier. Elenco: Julien Boisselier; Joachim Król; Roger Casamajor; Andreas Sch-
midt; Armelle Deutsch; Chloé Stefani; Hannelore Hoger; Ulrich Noethen; Devid Striesow; Karl Markovics; Sandra Hül-

ler; Sven Pippig; André Hennicke; Wotan Wilke Möhring; & Antoine Monot Jr. Roteiro: Cooky Ziesche; & Jo Baier. 

Produção: Sam Mercer; M. Night Shyamalan; & Scott Rudin. Desenho de Produção: Klaus Strang. Fotografia: Gernot 
Roll. Música: Henry Jackman; & Hans Zimmer. Companhia: Paramount Home Entertainment. Outros dados: Filme 

com base no livro Henrich Mann. Sinopse: França, 1563. Protestantes e católicos lutam por terras e poder, usando a religi-

ão como justificativa. Comandados por Henrique de Navarra os protestantes lutam contra a poderosa Catarina de Médici, 
Rainha da França. Tentando a reconciliação, Catarina oferece a Henrique a mão da filha Margot, mas o casamento termina 

em banho de sangue. Henrique sobrevive ao Massacre do Dia de São Bartolomeu, e é aprisionado por 4 anos. Henrique 

torna-se rei da França e pela liberdade de religião e de opinião, pode ser considerado humanista na história. 
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23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 176 a 291. 
07.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; et al.; 200 p.;  

8 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 24 a 158. 
08.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos. 650 

termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
123, 124, 140 a 144, 151 a 155, 181 a 183, 203 a 205, 221, 222, 227 a 229, 238 a 240, 245 a 248, 452, 453 e 912 a 914. 

09.  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 
863 a 882. 

10.  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.; 1a  Ed.; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 675 a 681. 
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11.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 ter-

mos; 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 1.032 a 1.034. 

12.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Pokladek, Dawidowicz Danuta; Medo: Compreensão e Enfrentamento. O Sentido Existencial do Medo; 
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Scielo; páginas 48 a 55; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v23n2/v23n2a08.pdf>; acesso em: 13.01.16. 
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R E T R O M N E M Ô N I C A    Ú T I L  
( M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retromnemônica útil é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

apropriar-se de informações de vivências pretéritas objetivando a não repetição de erros passados, 

a partir da análise retrocognitiva, autorreciclagens e autorreposicionamento existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição retro procede do idioma Latim, retro, 

“para trás”, “retroagir”, “retroverter”. O segundo elemento mnemônica procede do idioma Latim 

Científico, mnemonica, derivado do idioma Grego, mnémoniká, “arte de recordar”, e este de mne-

móne, “recordação”. Surgiu no século XIX. O vocábulo útil vem do idioma Latim, utilis, “que 

serve, bom, vantajoso”. Apareceu no século XV. 

Sinonimologia: 1.  Retrospectiva sadia. 2.  Lembrança profilática. 3.  Rememoração or-

totransformadora. 4.  Retrocogniçao pró-evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas retromnemônica útil, retromnemônica útil básica 

e retromnemônica útil avançada são neologismos da Mnemossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Retrocognição nosográfica. 2.  Heterorretrocognição. 3.  Relembran-

ça autassediadora. 4.  Autamnésia multiexistencial. 5.  Retrospecção nostálgica. 

Estrangeirismologia: o finding mnemônico; o insight mnemônico; os flashes mnésicos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à saúde mnemossomática. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Busquemos 

a autotransparência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde consciencial; os mnemopensenes; a mne-

mopensenidade; a autopensenidade paraterapêutica; a assinatura pensênica. 

 

Fatologia: a retromnemônica útil; a recapitulação de autolembranças recicladoras; a au-

tonomia para rememorar; a autocompreensibilidade; a busca da autocoesão consciencial e do do-

mínio de sistemas de símbolos; a condição intrafísica do esquecimento progressivo; os gaps da 

memória; o branco mental; a hipomnésia; o mal de Alzheimer; a amnésia; a distorção mnemôni-

ca; o heterassédio insuspeitado; o nó górdio; as retromimeses; a reencenação de vidas passadas; 

os flashes de lucidez; a valorização das próprias lembranças; a rememoração técnica; a troca de 

informações sobre o passado; as associações mentais; a cápsula do tempo; o detalhismo; a reme-

moração dos acontecimentos da vida cotidiana; o diário pessoal; a microrrememoração; a busca 

da autocoerência; a autoimagem correta; a prática de autopesquisa; a noção do autoposicionamen-

to consciencial; a identificação das próprias lavagens subcerebrais; a superação dos preconceitos 

dificultadores da análise crítica das retrovivências; o combate às autocorrupções, à autovitimiza-

ção e ao autassédio; o autexame das estagnações cognitivas; as lembranças do Curso Intermissivo 

(CI); os diversos tipos de registros analíticos de lembranças; a autorganização mental; a higiene 

mnemônica; a recin. 

 

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

dade lúcida; as retroprojeções saudáveis; a paraperceptibilidade; a recuperação de cons. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo heterolembranças-autolembranças; o sinergismo auto-

parapsiquismo–retroprojeção–terapêutica retrocognitiva. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as mnemotécnicas; as paramnemotécnicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das técnicas projeti-

vas; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da gru-

palidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório consci-

encioterápico. 

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

percepciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;  

o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do restringimento consciencial; o efeito do cotejo passado-pre- 

sente-futuro. 

Neossinapsologia: o afluxo de retrossinapses gerando neossinapses atuais. 

Ciclologia: o ciclo vivência-esquecimento-lembrança. 

Binomiologia: o binômio falha mnemônica–repetição de erros; o binômio neofilia– 

–retilinearidade pensênica; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio rotinas úteis–saúde holo-

mnemossomática; o binômio holobiografia-holomemória; o binômio bagagem de autexperiên-

cias–automemória afiada; o binômio memória-autocompreensibilidade. 

Interaciologia: a interação estabilidade holossomática–rememoração sadia; a intera-

ção retromimese-psicossoma; a interação autobiografia-história. 

Crescendologia: o crescendo ilusão da separação entre as consciências–esquecimento 

dos problemas afetivos–dificuldade de reconciliação; o crescendo onirismo–rememoração noso-

gráfica–autodiscernimento–rememoração homeostática. 

Trinomiologia: o trinômio autorrememoração-recomposição-autosserenidade. 

Polinomiologia: o polinômio maturidade–autoconsciência da própria trajetória–auta-

nálise–autocorreções. 

Antagonismologia: o antagonismo rememoração patológica / emancipação do passa-

do; o antagonismo autossuperficialidade subjetiva / sistematicidade autocrítica; o antagonismo 

intencionalidade pesquisística / intencionalidade nostálgica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a memória intrafísica excelente não necessariamente re-

sultar em rememorações úteis. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno. 

Filiologia: a mnemofilia; a cronofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia. 

Holotecologia: a mnemossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a ressomatoteca;  

a paraterapeuticoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Autocogniciologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Historiografia; a Grafologia; 

a Consciencioterapia; a Parageneticologia; a Intrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin intermissivista; o agente retrocognitor; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o projetor consciente; o pré-serenão vulgar; o parapercepciologista;  

o escritor; o verbetógrafo; o autopesquisador; o tenepessista; o mnemonista; o submnemonista;  

o hipomnemopata; o leitor mnemônico; o agente mnemônico; o desmemoriado; o autorreeduca-

dor; o reciclante existencial; o sistemata; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a projetora consciente; a pré-serenona vulgar; a parapercepciologista;  

a escritora; a verbetógrafa; a autopesquisadora; a tenepessista; a mnemonista; a submnemonista;  

a hipomnemopata; a leitora mnemônica; a agente mnemônica; a desmemoriada; a autorreeduca-

dora; a reciclante existencial; a sistemata; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

conscientiotherapeuta; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retromnemônica útil básica = a recuperação das lembranças do dia em 

curso visando rastrear e analisar os próprios erros; retromnemônica útil avançada = a recuperação 

das lembranças de vidas passadas visando rastrear e analisar os próprios erros. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da homeostase holomnemos-

somática; a cultura das retrocognições úteis. 

 

Taxologia. Segundo a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 ti-

pos de ações úteis enquanto técnicas retromnemônicas: 

01.  Agregação de conhecimentos científicos na análise mnemônica. 

02.  Análise da trajetória das novas gerações. 

03.  Descrição detalhada das lembranças e vivências. 

04.  Discriminação do erro precioso. 

05.  Elaboração do fluxograma de vivências. 

06.  Leitura e estudo contínuos. 

07.  Manuscrição de listagens. 

08.  Posicionamento de colocar-se no lugar do outro antes de criticá-lo. 

09.  Plotagem mental dos momentos e locais importantes. 

10.  Rememoração de fatos em família. 

11.  Rememoração dos próprios acertos. 

12.  Rememoração e registro dos sonhos e das experiências parapsíquicas. 

13.  Rememoração das dessomas no grupocarma. 

14.  Revisão mnemônica na captura de sutilezas do erro. 

15.  Ricochete mnemônico autevocativo: sensorial ou energético. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a retromnemônica útil, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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07.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Higiene  mnemônica:  Mnemotecnologia;  Homeostático. 

09.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Imagética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

12.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

14.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

O  AUTOCONHECIMENTO  PRÓ-EVOLUTIVO  ESTÁ  PAUTADO  

NA  AUTORGANIZAÇÃO  MNEMÔNICA  CONSCIENTE,  LÚCIDA.  
A  RETROMEMÓRIA  ÚTIL  É   EFICIENTE  E  DISCERNIDORA,  
POSSIBILITANDO  EVITAÇÃO  DA  REPETIÇÃO  DOS  ERROS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem trabalhado na autoinvestigação consciencial 

via rememoração? Tal trabalho já rendeu quantas reciclagens pessoais? Em qual profundidade? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Brilho Eterno de uma Mente sem Lembrancas. Título Original: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 

País: EUA. Data: 2004. Duração: 108 min. Gênero: Drama; Comédia; Ficção Científica. Idade (censura): Livre. 

Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Michel Gondry. Elenco: Jim 
Carrey; Kate Winslet; Kirsten Dunst; Mark Ruffalo; Elijah Wood; Tom Wilkinson; Thomas Jay Ryan; Jane Adams; David 

Cross; & Josh Flitter. Produção: Charlie Kaufman Roteiro: Charlie Kaufman; & Michel Gondry. Companhia: Universal 

Pictures. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original (2005) e Vencedor do BAFTA de Melhor 
Roteiro Original e Melhor Edição. Sinopse: Casal se submete a tratamento experimental para apagamento da memória. A 

história passa basicamente dentro da cabeça de Joel Barish (Carrey). Apesar da relação com a namorada Clementine 

(Winslet) ser moderna, Joel leva o maior susto ao descobrir da decisão de Clementine de apagar da mente as lembranças 

sobre Joel. Ao procurar o inventor desse processo, Dr. Howard Mierzwiak (Tom Wilkinson), Joel, impulsivamente, decide 

fazer o mesmo. Depois de tomar a pílula à noite, Joel cai em sono profundo enquanto dois dos assistentes de Mierzwiak, 

Stan (Mark Ruffalo) e Patrick (Elijah Wood), entram no apartamento, em Yonkers, e iniciam o processo de apagar as 
lembranças de Clementine do próprio cérebro. Usando o mapa da presença de Clementine dentro do cérebro de Joel, feito 

pelo dr. Mierzwiak no dia anterior, o aparelho de scanner do cérebro busca e destrói todas as memórias. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
01.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 

revisor Tatiana Lopes; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 15 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 12 websites; glos. 300 termos; 1 

nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; 
páginas 29 a 92. 

02.  Vieira, Waldo; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 166 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 59 a 119. 

03.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28  

x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, 

RJ; 1999; páginas 912 a 931. 

 

L. J. 
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R E T R O P E N S E N I D A D E  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retropensenidade é a condição autopensênica homeostática do portador 

de verpons ou do agente retrocognitor, ou mesmo patológica da consciência, dependendo do nível 

de lucidez ou teática da inteligência evolutiva (IE), podendo gerar, não raramente, o estaciona-

mento em algum desvão estigmatizante da própria holobiografia multimilenar (Desviacionismo). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “movimento 

para trás, recuando; remontando ao passado”. Apareceu no Século XV. O termo pensamento deri-

va do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar ideias”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, sob a influência do Idioma Francês, 

sentiment, “faculdades de receber as impressões físicas, sensações, conhecimento; todo fenômeno 

da vida afetiva; emoção, sentimento”. Apareceu no Século XIV. A palavra energia procede do 

idioma Francês, energie, derivada do idioma Latim, energia, e esta do idioma Grego, enérgeia, 

“força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Domínio dos retropensenes. 2.  Domínio das ideias inatas. 3.  Domí-

nio dos pensenes arcaicos. 4.  Paleopensenidade. 5.  Monoideísmo. 

Neologia. Os 2 vocábulos retropensene e retropensenidade são neologismos técnicos da 

Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Neopensenidade. 2.  Domínio dos neopensenes. 3.  Domínio das 

verpons. 

Estrangeirismologia: a apologia da belle époque; o ex-libris, a marca da possessão;  

o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação da autopensenidade da conscin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a retropensenidade; os retropensenes; a estrutura secular dos retropense-

nes; os fixopensenes. 

 

Fatologia: a retrobiografia; as retroideias obsoletas; os conceitos retrocrônicos; a retro-

versidade; a influência dos retrossomas; os reflexos dos retrocérebros; a fixação nas retrovidas; 

as retrocedências; as retrointermissões; a retrocognose; a retrobitola existencial; o passadismo;  

o monoideísmo; o desviacionismo; os engramas; as ideias inatas patológicas; a ideia fixa; a supe-

restimação do passado; o culto exacerbado aos antepassados; os bagulhos energéticos em pro-

fusão; a coleção de antiguidades; o brasão e as insígnias da família; a ausência do perdão; o autas-

sédio intraconsciencial; o megatrafar ferreteador; a angústia indefinida; a conduta retrô; o travão 

retranquista; o masoquismo ideológico; as autossugestões estagnadoras; a ideação protorreptilia-

na; a autofossilização; a melin indiagnosticada; a senilidade prematura; a antiprospectiva; a anti-

proéxis; a interprisão grupocármica; o conscienciograma. 

 

Parafatologia: a Baratrosfera; o heterassédio interconsciencial; a antisseriéxis; a paraco-

matose pós-dessomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

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 diferenciação pensênica; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Binomiologia: o binômio mundinho-interiorose. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Filiologia: a futurofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a nostomania. 

Holotecologia: a regressoteca; a retrocognoteca; a heraldicoteca; a historioteca; a mne-

moteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Mentalsomatologia; a Parapatologia; a Mnemos-

somatologia; a Mnemônica; a Mnemotécnica; a Mnemotecnia; a Passadologia; a Para-Historiolo-

gia; a Retrogenética (Parageneticologia); a Retrossomatologia; a Mimeticologia; a Autoconscien-

ciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autassediada; a isca inconsciente; a consréu ressomada; a con-

sener. 

 

Masculinologia: o carrança; o bagulhista; o aprioropata; o neofóbico; o superpessimista; 

o paracomatoso; o parapsicótico pós-dessomático; o satélite de assediador; o agente retrocognitor; 

o portador de verpons. 

 

Femininologia: a carrança; a bagulhista; a aprioropata; a neofóbica; a superpessimista;  

a paracomatosa; a parapsicótica pós-dessomática; a satélite de assediador; a agente retrocognitora; 

a portadora de verpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retropensenor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo 

sapiens fossilis; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens pa-

raprocedens; o Homo sapiens retrocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retropensenidade sadia = o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; 

retropensenidade doentia = os megarretrotrafares potencializados. 

 

Polivalência. Nas pesquisas da Pensenologia, vale abordar o retropensene polivalente 

podendo significar, ao mesmo tempo, 6 realidades, aqui dispostas na ordem alfabética: 

1.  Engrama: o mnemopensene; Mnemotécnica. 

2.  Ideia fixa: o monoideísmo; Parapatologia. 

3.  Ideia inata: os cons; Parageneticologia. 

4.  Repensene: o mnemossoma; Mnemossomatologia. 

5.  Retroideia: a Passadologia; Para-Historiologia. 

6.  Unidade: de medida das retrocognições; Conscienciometrologia. 

 

Autopredisposições. Pelos critérios da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, 12 condi-

ções pessoais predisponentes da retropensenidade evitável, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Apagogia: a acomodação pessoal em plano secundário na existência. 

02.  Apriorismose: a precondição intraconsciencial cronicificada. 

03.  Automimeticidade: quando mantenedora de situações já dispensáveis. 

04.  Autoparaprocedência: quando ainda parapatológica ou da Baratrosfera. 
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05.  Carrancismo: a prisão pessoal aos tradicionalismos bolorentos. 

06.  Decidofobismo: a indecisão nos momentos evolutivos mais críticos. 

07.  Genealogismo: a ênfase da estirpe, linhagem ou dinastia familiar. 

08.  Heráldica: o distintivo de nobreza ou da suntuosidade da monarquia. 

09.  Interiorose: a mentalidade estreita e circunscrita ao mundinho. 

10.  Medievalismo: a cultura entusiasmada do obscurantismo da Idade Média. 

11.  Neofobismo: a repulsa ao progresso tecnológico e à evolução consciencial. 

12.  Saudosismo: a vivência masoquista e continuada da nostalgia. 

 

Hábitos. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, 10 hábitos pessoais fossiliza-

dores, próprios da retropensenidade enfermiça, listados na ordem alfabética dos assuntos: 

01.  Brinquedoteca: a manutenção da fila de automóveis antigos na imensa garagem. 

02.  Cadeira: a cadeira de balanço, do amado falecido, na qual ninguém se senta. 

03.  Fototeca: a coleção dos álbuns de fotografias dos familiares mais antigos. 

04.  Hoploteca: a coleção de armas medievais frequentemente polidas. 

05.  Luto: o uso do vestuário de luto fechado por extensa temporada. 

06.  Mausoléu: as visitas periódicas ao mausoléu da família no cemitério. 

07.  Museu: a residência (casa, apartamento) transformada em museu particular. 

08.  Musicoteca: a coleção de gravações de músicas da hora da saudade. 

09.  Objetos: a conservação intocável do quarto e dos objetos do parente dessomado. 

10.  Pinacoteca: a pinacoteca particular com os portraits dos antepassados. 

 

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 retropensenidade, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

2.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

3.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

5.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

6.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

7.  Síndrome  do  ostracismo:  Perdologia;  Nosográfico. 

 

A  RETROPENSENIDADE  INTRAFÍSICA,  AO  MANTER  O  MI-
CROUNIVERSO  CONSCIENCIAL  PARALISADO,  É  CAPAZ 

DE  PROSSEGUIR,  ASSIM,  APÓS  A  PRIMEIRA  DESSOMA,  
GERANDO,  DAÍ,  O  PARAPSICÓTICO  PÓS-DESSOMÁTICO. 

 

Questionologia. A retropensenidade ainda atua, de algum modo patológico, em você? 

Em qual área específica de manifestação pensênica? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Céu se Enganou. Título Original: Chances Are. País: EUA. Data: 1989. Duração: 108 min. Gênero: 

Comédia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Emile Ardolino. Elenco: Cybill Shepherd; 
Robert Downey Jr.; Ryan O’Neal; Mary Stuart Masterson; & Christopher McDonald. Produção: Mike Lobell. Desenho 

de Produção: J. Dennis Washington. Roteiro: Perry Howze; & Randy Howze. Fotografia: William A. Fraker. Música: 

Maurice Jarre. Montagem: Harry Keramidas. Cenografia: Robert R. Benton. Efeitos Especiais: Available Light Produc-
tions. Companhia: TriStar Pictures. Sinopse: Louie Jeffries possui grande carreira e é casado com bela mulher grávida da 

primeira criança. Mas Louie acaba morto em acidente de carro e vai direto para o céu, onde logo encontra maneira de vol-
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tar para a Terra, sendo nesta nova vida o jornalista Alex. Este acaba namorando Miranda, a filha a qual Louie não chegou 

a conhecer e o reencontro com Corinne, a esposa da vida anterior, trará de volta as memórias do passado. 

 

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 218. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
7.655 refs.; glos. 241 termos; 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 211, 223, 433 e 469. 

3.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 101. 

4.  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 33. 

5.  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 75 e 137. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 135, 377, 378, 382, 391, 394, 401, 412, 514 e 565. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19735 

R E T R O P O S T U R A  
( P A R A E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A retropostura é o posicionamento existencial ou atitude da consciência 

humana ainda submissa a condutas ultrapassadas, jurássicas ou regressivas de vidas pretéritas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; 

atrás”. Apareceu no Século XV. O termo postura vem do mesmo idioma Latim, postura, “fadiga; 

trabalho de assentar; arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Surgiu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Retroposicionamento. 2.  Etologia Regressiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo postura: 

apostura; autopostura; impostura; neopostura; ortopostura; postural; posturar; postureiro; 

retropostura. 

Neologia. As duas expressões compostas retropostura adolescente e retropostura adulta 

são neologismos técnicos da Paraetologia. 

Antonimologia: 1.  Neopostura. 2.  Neoposicionamento. 3.  Paraetologia. 

Estrangeirismologia: o bullying; o burnout; o bushism patológico; a top model macérri-

ma; a conscientia sceleris; o sniper; a personalidade borderline; o existentiale vacuum; o Götter-

dämmerung; o animus bellandi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade evolutiva e prioritária. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal anticosmoético; os patopensenes; a patopensenida-

de; os ociopensenes; a ociopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os morbo-

pensenes; a morbopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os baratropensenes;  

a baratropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; a autopensenização automática, mimética e acrítica. 

 

Fatologia: a retropostura; a autopostura viciada; a postura viciosa; a autodesorganização; 

a subcerebralidade; os redutores do autodiscernimento; os trafares inescondíveis; os indicadores 

conscienciométricos doentios; as disfuncionalidades humanas; a intelijumência; o doutrinismo;  

a autenganação; a microcefalia; os acidentes de percurso; as perdas consecutivas; as distorções da 

realidade; as gafes de sempre; as antigas formas de ser, estar e agir; as posturas não coadunáveis 

com as neodemandas evolutivas; o saudosismo despropositado; a resistência à mudança; o jeito 

feudalista; o porte elitista; o despropósito de persistir em práticas ancestrais e esperar novas reali-

zações; a falta de ortoposturas pessoais. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os reflexos da Baratrosfera na vida pessoal; a neo-

postura cosmoética proposta no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a ressoma em novos ce-

nários incitando a adoção de neoposturas; as retroposturas arraigadas na personalidade; a emersão 

indesejável de retroposturas do passado baratrosférico no intermissivista jejuno; os indícios serie-

xológicos; os resquícios de retroposturas inadequadas travando as renovações conscienciais;  

a premência de recins cirúrgicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos autesforços evolutivos. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destru-

tiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos da ruptura com retroposturas imprimindo leveza à autexpressão. 

Ciclologia: o ciclo periódico rever-avaliar-modificar as posturas pessoais para ajustá-las 

aos novos tempos. 

Enumerologia: os paradigmas obsoletos; os valores reacionários; os olhares cristaliza-

dos; os sentimentos anacrônicos; os posicionamentos ultrapassados; os comportamentos burocrá-

ticos; os discursos retrógrados. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o apego ao binômio hábitos doen-

tios–rotinas inúteis; a falta de verbação no binômio discurso novo–posturas antigas. 

Interaciologia: a interação visão dogmática–mentalidade disfuncional; a interação hi-

perreatividade emocional–hiperdefensividade egoica. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo de compreensão e aplicação da Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio recorrência-recru-

descimento-cronicificação; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio imaturida-

de-desafeição-psicopatia; o trinômio neoexigências–retroposturas–crises de crescimento; o tri-

nômio abandonar retroposturas–assumir neoposturas–fixar ortoposturas. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio roupas-calçados-ca-

belos-acessórios. 

Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo visão / amau-

rose; o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo coerência / incoerência; o antago-

nismo erro / acerto. 

Politicologia: a cerberocracia; a vulgocracia. 

Fobiologia: a ergofobia; a recexofobia; a neofobia; a criticofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela. 

Maniologia: a tabacomania; a alcoolomania; a flagiciomania. 

Mitologia: a mitificação. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a nosoteca; a bizarroteca; a problematicoteca; a idiotis-

moteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paraetologia; a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Evolu-

ciologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Conscienciometrologia; a Cons-

ciencioterapia; a Recexologia; a Paraprofilaxiologia; a Ortopsiquiatria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o 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 alienatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

dipsomaniacus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens auto-

victimatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens delirans; o Homo sapiens ilogicus;  

o Homo sapiens psychopathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retropostura adolescente = o posicionamento existencial ou atitude da 

consciência jovem, rapaz ou moça ainda submissa a condutas ultrapassadas, jurássicas ou regres-

sivas de vidas pretéritas; retropostura adulta = o posicionamento existencial ou atitude da cons-

ciência a partir da meia-idade biológica ainda submissa a condutas ultrapassadas, jurássicas ou re-

gressivas de vidas pretéritas. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Paraetologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Paraetologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 cate-

gorias de retroposturas mais comuns, capazes de afetar negativamente a consecução da auto-

proéxis da conscin lúcida, homem ou mulher: 

01.  Ansiosismo. A escravidão à síndrome da autodesorganização. 

02.  Anticosmoética. A ação anticosmoética ou o desconhecimento do código pessoal de 

Cosmoética. 

03.  Antifisiologia. As práticas antifisiológicas pessoais, em geral. 

04.  Antipriorização. A despriorização evolutiva quanto aos objetivos e megafocos 

pessoais. 

05.  Apoliticologia. A participação pessoal à monarquia e outras definições políticas an-

tievolutivas. 

06.  Apriorismose. O descarte das verdades relativas de ponta (verpons). 

07.  Atraso. A submissão psicossomática aos recursos culturais medievalescos. 

08.  Comparsaria. O ato de fazer média com o errado ou a cumplicidade com a margi-

nalidade ilícita. 

09.  Covardia. A vida intelectualmente pusilânime com ausência de autocrítica, hetero-

crítica, iconoclastia, debates e refutações. 

10.  Crendice. A sujeição genuflexa a crenças religiosas ou políticas. 

11.  Debilidade. O distanciamento da autovivência com inteligência evolutiva (IE). 

12.  Egocentrismo. O menosprezo à interassistencialidade consciencial. 

13.  Fanatismo. A posição pessoal invariavelmente maniqueísta, apriorística ou fanática. 

14.  Ignorantismo. A ignorância do profitente do Ignorantismo desconhecedor do prin-

cípio da descrença (Descrenciologia). 

15.  Manipulacionismo. A intenção mascarada ou explícita de convencer ou manipular 

as consciências compassageiras evolutivas. 
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16.  Materialismo. A fuga materiológica à vivência da autoparaperceptibilidade (Para-

percepciologia). 

17.  Melifluidade. A atitude melíflua ou água com açúcar, sem autoposicionamentos 

francos, do salvacionismo pseudossantificador. 

18.  Murismo. A conduta humana bifronte ou murista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retropostura, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

07.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Exigência  paratécnica:  Paratecnologia;  Neutro. 

11.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

13.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  RETROPOSTURA,  POSICIONAMENTO  EXISTENCIAL 
OU  ATITUDE  DA  CONSCIÊNCIA  HUMANA  AINDA  SUB-
MISSA  A  CONDUTAS  ULTRAPASSADAS,  JURÁSSICAS 

OU  REGRESSIVAS,  EVIDENCIA  LASTIMÁVEL  MESMÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se manifesta, no dia a dia, com alguma re-

tropostura? Por qual razão? 
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R E T R O S P E C T I V A    A U T O D E S A S S E D I A D O R A  
( M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrospectiva autodesassediadora é a técnica mnemônica da conscin lú-

cida, aplicada à provocação voluntária de recapitulação ou refluxo de autolembranças, por meio 

das quais podem ser recicladas as condições intraconscienciais, evolutivas, atuais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo retrospecto vem do idioma Latim, retrospectus, e este do verbo 

retrospicere, “olhar para trás”. O sufixo ivo deriva também do idioma Latim, ivu, formador de ad-

jetivos a partir de radicais verbais. A palavra retrospectiva surgiu no Século XIX. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des pro-

vém do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O termo assédio vem do idioma 

Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apare-

ceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Retrospectiva recicladora. 02.  Retrospectiva homeostática. 03.  Re-

trospectiva pró-evolução. 04.  Retrospectiva evolutiva. 05.  Retrospectiva consciencioterápica.  

06.  Retrospectiva surpreendente. 07.  Abordagem retrocognitiva. 08.  Retrocatálise atual. 09.  Re-

trocatálise terapêutica. 10.  Retroalimentação de neoideias. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo retrospec-

ção: megarretrospectiva; minirretrospectiva; retrospeção; retrospectiva; retrospectividade; re-

trospectivo; retrospecto; retrospetiva; retrospetivo; retrospeto. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrospectiva autodesassediadora, minirretrospec-

tiva autodesassediadora e megarretrospectiva autodesassediadora são neologismos técnicos da 

Mnemossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Retrocognição pesadelar. 02.  Retrocognição patológica. 03.  Re-

lembrança autassediadora. 04.  Distorção mnemônica. 05.  Dissonância mnemônica. 06.  Memó-

ria congelada. 07.  Infidedignidade mnemônica. 08.  Desmemória pessoal. 09.  Dismnésia pes-

soal. 10.  Superesquecimento pessoal. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o Neoconviviarium; o biofeedback quando 

sadio. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomnemônica. 

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

vências substituem retroautovivências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; os retropensenes; a retropensenida-

de; os paleopensenes; a paleopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade. 

 

Fatologia: a retrospectiva autodesassediadora; as retrospecções evolutivas; as visões pa-

norâmicas retrocognitivas; os gatilhos retrocognitivos; as retroinspirações; as retroinformações 

oportunas; a reapresentação à consciência de série específica de acontecimentos decorridos duran-

te certo período; a volta sobre si mesmo; os ecos benfazejos do pretérito; o refluxo paragenético 

de ações cosmoéticas; as reverberações esclarecedoras do passado; o refluxo dos reflexos das au-

torreflexões sadias; a lembrança pessoal reciclante estimulando a interassistencialidade; a autaná-

lise cosmoética de retrofatos; a expansão da autestima; as retroculturas; o resgate do conhecimen-

to útil; os vínculos conscienciais sadios do passado favorecendo as relações atuais; o cultivo das 
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amizades; a abertura das portas evolutivas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a sondagem cons-

ciencioterapêutica do megacurrículo pessoal; a neobitola recexológica consciencial; o preâmbulo 

da autocosmoconsciência. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a eliminação das cicatrizes retropsíquicas; as retrointermissões; as 

retrognoses; as projeções lúcidas retrocognitivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Autoparapercepciologia-Autocosmoética. 

Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio de atração entre as consciên-

cias afins; o princípio da retroalimentação pensênica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a Mnemotécnica; a técnica da projetabilidade lúcida (PL). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia. 

Efeitologia: os efeitos extrafísicos das ações extrafísicas do projetor projetado. 

Neossinapsologia: o afluxo de retrossinapses gerando sinapses atuais. 

Ciclologia: o ciclo passado-presente-rememoração; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP). 

Binomiologia: o binômio lucidez-retrocognição. 

Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação memória-emoção. 

Crescendologia: o crescendo retrocérebro-neocérebro; o crescendo assinatura retro-

pensênica–assinatura neopensênica; o crescendo dos retrocessos aos avanços evolutivos; o cres-

cendo gratidão-empatia. 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio aquisição-rememora-

ção-aplicação. 

Polinomiologia: o polinômio retrobiografias-retrovidas-retrossomas-retropensenes. 

Antagonismologia: o antagonismo memória / autodiscernimento; o antagonismo re-

troideias / neoideias. 

Paradoxologia: o paradoxo das retrospectivas gerando as neoperspectivas. 

Politicologia: a projeciocracia; a evoluciocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia; a mnemofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a cronoteca; a retrocognoteca; a regressoteca; a intermissioteca; a para-

psicoteca; a historioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Retropensenologia; a Holomnemônica;  

a Parageneticologia; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Des-

crenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo 

sapiens desobsidiator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sa-

piens evocator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirretrospectiva autodesassediadora = a relembrança apenas de flashes 

isolados de retrofatos, contudo reciclantes; megarretrospectiva autodesassediadora = as relem-

branças de episódios inteiros de retrofatos promovendo reciclagens mais profundas. 

 

Culturologia: as neoculturas evolutivas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomemoriologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 12 ocorrências, fatos e parafatos do universo das retrospectivas envolvendo a conscin: 

01.  Autorrevezamentos multiexistenciais. 

02.  Ecos do pretérito. 

03.  Encontros seculares relembrados. 

04.  Engramas remotos. 

05.  Marcas holobiográficas. 

06.  Pegadas da megagescon. 

07.  Rastros da proéxis. 

08.  Recuperações de cons magnos. 

09.  Retrocognições homeostáticas. 

10.  Retrotrafores resgatados. 

11.  Retrotraumas esquecidos. 

12.  Vincos interconscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a retrospectiva autodesassediadora, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
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08.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

A  RETROSPECTIVA  AUTODESASSEDIADORA  SURGE 
NA  VIDA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  A  FIM  DE  ESCLARECER 

OS  FATOS  PESSOAIS  E  GRUPAIS,  QUANDO  AS  TAREFAS  

PARAPSÍQUICAS  INTERASSISTENCIAIS  SE  INTENSIFICAM. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a condição da restrospectiva auto-

desassediadora? Quais proveitos evolutivos surgiram da ocorrência? 
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R E T R O S P E C T I V A    CO S M O É T I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrospectiva cosmoética é o hábito diário do tenepessista, homem ou 

mulher, dedicado à revisão autocrítica das ações desenvolvidas durante o dia findo, com a inten-

ção de rever a qualidade evolutiva dos contatos e interlocuções com as pessoas, buscando elimi-

nar as energias conscienciais gravitantes dos posicionamentos antifraternos, desentendimentos, 

malentendidos ou conflitos nas últimas 24 horas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo retrospecto vem do idioma Latim, retrospectus, e este do verbo 

retrospicere, “olhar para trás”. O sufixo ivo deriva também do idioma Latim, ivu, formador de ad-

jetivos a partir de radicais verbais. A palavra retrospectiva surgiu no Século XIX. O termo cos-

mos procede do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 

1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no 

idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “Ética; 

moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Revisão cosmoética. 02.  Retrospectiva autocrítica. 03.  Retrospec-

tiva interassistencial. 04.  Assepsia das emoções. 05.  Profilaxia autopensênica. 06.  Retrospectiva 

tenepessológica. 07.  Retrospecção diária. 08.  Retrospectividade diária. 09.  Autanálise retrospec-

tiva diária. 10.  Retrospecção interassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrospectiva cosmoética, retrospectiva cosmoéti-

ca feminina e retrospectiva cosmoética masculina são neologismos técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Retrospectiva vulgar. 2.  Revisão acrítica. 3.  Retrocognição vulgar. 

4.  Retrospectiva pós-dessomática. 5.  Retrospectiva seriexológica. 

Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal da tenepes; o upgrade tenepessista;  

o Tenepessarium; o check-list periódico da tenepes; a maximum awareness advinda da tenepes;  

a melhoria singular da performance interassistencial; a prática da tenepes como sendo a happy 

hour máxima; o Retrocognitarium; o flashback autoinduzido; a higienização autopensênica a pos-

teriori. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; os retropensenes; a retropensenida-

de; os paleopensenes; a paleopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; a verificação do percentual de ortopensenização diuturna; a limpeza de assinaturas 

pensênicas inapropriadas; a fixação da autopensenização linear. 

 

Fatologia: a retrospectiva cosmoética; o ato de perpassar intraconsciencialmente as ima-

gens das conscins e consciexes de todos os contatos interconscienciais do dia; a recordação dos 

contatos diretos, físicos, cumprimentos, encontros, conversações, visitas e entrevistas; a rememo-

ração dos contatos indiretos por celular, interfone e outros aparelhos eletroeletrônicos; os atos de 

contatos indiretos mentais por e-mails, evocações conscientes e reminiscências; a higienização 

das assinaturas pensênicas borradas deixadas como rastros pelo tenepessista nas últimas 24 horas, 

por onde passou; a recapitulação ou refluxo de autolembranças diárias; o balanço existencial diá-

rio; a revisão da autocosmoética; o estudo da autocasuística no momento evolutivo; as autevo-
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cações calculadas; a reconstituição da série de acontecimentos; as oportunidades interassistenciais 

aproveitadas e as negligenciadas; as situações recorrentes sinalizando o foco assistencial do con-

texto atual; os êxitos de hoje e as recomposições do porvir; as manutenções e os ajustes do roteiro 

evolutivo; as autoprescrições etológicas; a avaliação sincera do legado dia a dia; a panorâmica 

proexológica cotidiana. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a exteriorização de ECs positivas em favor das pessoas dos relacio-

namentos do dia findo, desejando o melhor evolutivamente para todos; a recordação dos encon-

tros extrafísicos através de projeções conscienciais lúcidas; o desenvolvimento da minipeça lúcida 

do maximecanismo interassistencial multidimensional; o mérito para o emprego de macrossoma 

na próxima existência humana; a fixação da identidade extra, interassistencial, nos períodos inter-

missivos; o levantamento das concausas extrafísicas dos fatos vivenciados; a acabativa extrafísica 

da tares; a eliminação de rastros energéticos negativos; a doação de ECs pró-Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Autoparapercepciologia-Autocosmoética; o sinergismo 

boa vontade–boa intenção–autodiscernimento cosmoético. 

Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princí-

pio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do 

“ninguém evolui sozinho”; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a checagem da autaplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Cons-

ciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; 

a técnica da conscienciofilia; a técnica de viver multidimensionalmente; a tecnicidade da proje-

ção lúcida; a Mnemotécnica; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de aferição da auto-

cosmoética; a técnica de qualificação da autointencionalidade. 

Voluntariologia: a integração voluntariado-paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o labora-

tório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamenta-

rium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia. 

Efeitologia: os efeitos das ações extrafísicas do tenepessista; a autoconscientização 

quanto aos efeitos dos atos pessoais; a evitação do efeito bola de neve das situações mal resolvi-

das; os efeitos das técnicas retrospectivas diárias na memória pessoal. 

Neossinapsologia: o afluxo de retrossinapses gerando sinapses atuais; as neossinapses 

formadas na reperspectivação das autovivências. 

Ciclologia: o ciclo passado-presente-rememoração; o ciclo esquecer-relembrar; o ciclo 

exame–avaliação–reorientação cosmoética; o ciclo erro-retificação-acerto. 

Binomiologia: o binômio autolucidez-autorretrocognição; o binômio fatos marcantes– 

–fatos triviais; o saldo do binômio recebimento-retribuição. 

Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação memória-emoção; a intera-

ção vivências cotidianas–vivências tenepessológicas. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras- 

-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-re-

tribuições; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade;  
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o crescendo minipeça humana–maximecanismo interassistencial multidimensional; o crescendo 

retrospectiva-prospectiva; o crescendo da cosmovisão autoproexológica no emprego cotidiano 

da técnica da retrospectiva cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio aquisição-rememora-

ção-aplicação; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciolo-

gia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concentração-aten-

ção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade- 

-priorização-manutenção; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio pato-

lógico erro-engano-omissão. 

Polinomiologia: o polinômio retrobiografias-retrovidas-retrossomas-retropensenes. 

Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo in-

corruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o anta-

gonismo sensibilidade interassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo inten-

ções interassistenciais / intenções egoicas; o antagonismo memória / autodiscernimento; o anta-

gonismo retroideias / neoideias; o antagonismo rememoração provocada / rememoração espon-

tânea. 

Paradoxologia: o paradoxo da reprise autorrenovadora; o paradoxo das retrospectivas 

gerando neoperspectivas. 

Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a tenepessocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço interassistencial; a lei do maior 

esforço aplicada ao autoparapsiquismo; a suplantação das leis da Física Eletronótica; a maior 

compreensão da lei de ação e reação; as leis da Fisiologia Humana; as leis da evolução cons-

ciencial. 

Filiologia: a autocriticofilia; a priorofilia; a mnemofilia; a proexofilia; a evoluciofilia;  

a cronofilia; a decidofilia. 

Holotecologia: a cronoteca; a retrocognoteca; a regressoteca; a intermissioteca; a para-

psicoteca; a historioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Cosmoeticologia;  

a Mnemossomatologia; a Autorrecexologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Autoprioro-

logia; a Conviviologia; a Autopensenologia; a Conscienciogramologia; a Autocogniciologia;  

a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 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 tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Ho-

mo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens parapsychicus; 

o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens desobsidiator;  

o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens evocator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrospectiva cosmoética feminina = a revisão autocrítica praticada dia-

riamente pela tenepessista; retrospectiva cosmoética masculina = a revisão autocrítica praticada 

diariamente pelo tenepessista. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a Multiculturologia da Tenepesso-

logia; a cultura da Autopesquisologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 10 desenvolvimentos sadios derivados das retrospectivas cosmoéticas promovidas nas tarefas 

energéticas pessoais (tenepes), diárias, do tenepessista, homem ou mulher: 

01.  Temperamento. Facilitar a vivência do tenepessista assentada no bom humor e na 

automotivação. 

02.  Tenepes. Dinamizar os trabalhos interassistenciais, gerais, da tenepes. 

03.  Conscienciograma. Aprofundar a autocognição pelo autoimperdoamento objetivo. 

04.  Megafraternidade. Ampliar o heteroperdoamento teático para todos. 

05.  Autopensenização. Melhorar a linearidade autopensênica. 

06.  Amparabilidade. Intensificar o contato com o amparador extrafísico de função ou  

o entrosamento praticante da tenepes–amparador extrafísico. 

07.  Autorretrocognições. Favorecer o aperfeiçoamento das retrocognições pré-resso-

máticas. 

08.  Autoparaperceptibilidade. Potencializar a evolução das parapercepções do autopa-

rapsiquismo em geral. 

09.  Autolucidez. Permitir a recuperação dos megacons ou das unidades de autolucidez 

magnas. 

10.  Ofiexologia. Predispor a conquista, em menos tempo, da oficina extrafísica (ofiex) 

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 retrospectiva cosmoética, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 
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10.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Retrospectiva  decenal:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  RETROSPECTIVA  COSMOÉTICA,  QUANDO  PRATICADA  

DIARIAMENTE,  DESCERRA  NOVOS  HORIZONTES  PARA-
PSÍQUICOS  E  MULTIDIMENSIONAIS  À  VIDA  INTRACONS-

CIENCIAL  DO  TENEPESSISTA,  SEJA  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é tenepessista? Você emprega a técnica da re-

trospectiva cosmoética? 

 
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.; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de 
Janeiro, RJ; 1996 (Edições em Português, Espanhol e Inglês); página 27. 
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R E T R O S P E C T I V A    DE C E N A L  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrospectiva decenal é a técnica de avaliação pormenorizada das ações 

pessoais, por parte da conscin lúcida, a cada década de autovivência intrafísica, cotejando realisti-

camente a planificação anterior com a realização efetiva, atual, da autoproéxis, a fim de melhorar 

o autodesempenho no rumo do compléxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo retrospecto vem do idioma Latim, retrospectus, e este do verbo 

retrospicere, “olhar para trás”. O sufixo ivo procede também do idioma Latim, ivu, formador de 

adjetivos a partir de radicais verbais. A palavra retrospectiva surgiu no Século XIX. O termo de-

cenal provém do mesmo idioma Latim, decenalis, “de 10 anos”, e este de decenium, “espaço de 

10 anos”, derivado de decem, “10” e annus, “ano”. Apareceu igualmente no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Retrospecção decenal. 02.  Retroscopia decenal; retrospectividade 

decenal. 03.  Autoditagem existencial decenal. 04.  Autanálise retrospectiva decenal; levantamen-

to existencial decenário. 05.  Retrospectiva proexológica. 06.  Retrospectiva intrafísica. 07.  Téc-

nica do balanço existencial decenal. 08.  Inventário existencial decenal. 09.  Retrospectiva evolu-

tiva humana. 10.  Retrospectiva pré-dessomática. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrospectiva decenal, primeira retrospectiva de-

cenal e última retrospectiva decenal são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 01.  Retrospectiva evolutiva intermissiva. 02.  Retrospectiva pós-desso-

mática. 03.  Retrospecção pós-dessomática. 04.  Retrospectiva existencial. 05.  Balanço existen-

cial. 06.  Inventário existencial. 07.  Parauditagem existencial extrafísica. 08.  Pararretroscopia 

existencial intermissiva. 09.  Paralevantamento existencial extrafísico. 10.  Retrospectiva seriexo-

lógica. 

Estrangeirismologia: o right timing evolutivo; o full time interassistencial; o Proexa-

rium; o checkup autobiográfico decenal; a profilaxia do existentiale vacuum. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autoproexologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal proexológico; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a retrospectiva decenal; a autorretrospectiva a cada década; o levantamento 

dos dados autobiográficos a cada 2 lustros; as atividades em cada exercício decenal; as 7 décadas 

da vida humana média; o realizado de década em década; a década psicossomática; a década men-

talsomática; a retrodécada; a neodécada; as autorreflexões proexológicas; o tempo útil; a adminis-

tração do tempo; a análise cronográfica; o cumprimento dos prazos a tempo; o proexograma; as 

encruzilhadas da existência humana; a fase preparatória da vida humana; a fase executiva da vida 

humana; a avaliação proexológica do inversor existencial; a avaliação proexológica do reciclante 

intraconsciencial; o fato de quanto mais cedo melhor na avaliação proexológica pessoal; a primei-

ra avaliação proexológica aos 20 anos de idade; a segunda avaliação proexológica aos 30 anos de 

idade; a fase humana da maturidade consciencial; a Inventariologia egoica; as conquistas da déca-

da anterior; o balanço de cada período humano; a comparação com as primeiras décadas; as emo-

ções; a condição real da dupla evolutiva; os trabalhos intelectuais; as interassistências; as leituras;  

a biblioteca pessoal; a autoconscienciometria; a megagescon; as perspectivas realistas para a pró-

xima década; as 5 décadas do jubileu evolutivo; a APEX; a Prospectiva Pessoal; a Cronobiologia. 
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Parafatologia: o desenvolvimento da autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; o balanço decenal do autoparapsiquismo; as práticas da tenepes no período; os extrapolacio-

nismos da década passada; as euforins; as primeneres; os ciprienes; os parafenômenos vivencia-

dos; a década parapsíquica pessoal; a ofiex pessoal aos 46 anos de idade; a conquista da condição 

da autodesperticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autanálise retrospectiva-autodiscernimento. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria das cláusulas pétreas. 

Tecnologia: a técnica evolutiva avançada pró-proéxis; a técnica evoluída da autavalia-

ção proexológica; a técnica do crescendo proexológico. 

Voluntariologia: a avaliação, década a década, do desempenho pessoal no voluntariado 

proexológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da autorganização consciencial. 

Ciclologia: o ciclo planilha evolutiva–proexograma pessoal–manual de prioridades–re-

trospectiva decenal; o ciclo decenal de atualização das macroperspectivas; o ciclo decenal de 

avaliação-reperspectivação da vida humana. 

Binomiologia: o binômio tempo-esforço. 

Interaciologia: a interação retropensenes-neopensenes; a interação look back–look 

forward; a interação autenfrentamento–autorreciclagem existencial. 

Crescendologia: o crescendo proexológico planificação-realização; o crescendo evolu-

tivo sementeira-colheita. 

Trinomiologia: o trinômio proexológico curto prazo–médio prazo–longo prazo. 

Polinomiologia: o polinômio etário infância–adolescência–meia-idade–maturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo visão retrospectiva / visão prospectiva; o antagonis-

mo década perdida / década prolífica. 

Paradoxologia: o paradoxo das retroperspectivas gerando as neoperspectivas. 

Politicologia: a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autocriticofilia; a priorofilia; a mnemofilia; a proexofilia; a evoluciofilia;  

a cronofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da despriorização existencial; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome da mesmice. 

Mitologia: a identificação dos mitos pessoais milenares por meio das autopesquisas re-

troativas. 

Holotecologia: a proexoteca; a cronoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a recexo-

teca; a evolucioteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconscien-

cioterapia; a Intrafisicologia; a Paracronologia; a Inventariologia; a Retrospectivologia; a Autor-

ganizaciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Historiografia Pessoal. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

retrospectus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens ordina-

tus; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: primeira retrospectiva decenal = a auditagem existencial da conscin lúci-

da ao completar duas décadas de vida humana; última retrospectiva decenal = a auditagem exis-

tencial da conscin lúcida ao executar satisfatoriamente a megagescon ou o compléxis. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da Cronêmica Cosmoética. 

 

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 retrospectiva decenal, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Década:  Paracronologia;  Neutro. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  RETROSPECTIVA  EXISTENCIAL  DECENAL 

FUNCIONA,  COM  SIGNIFICATIVA  EFICÁCIA,  PARA  TODA 

CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  QUANDO  AUTOMOTI- 
VADA,  A  PARTIR  DE  QUALQUER  IDADE  INTRAFÍSICA. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19751 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega a técnica da retrospectiva existencial 

decenal? Desde quando? 
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R E T R O S S E N H A    P E S S O A L  
( H O L O M E M O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrossenha pessoal é a marca, indicação, palavra ou fórmula criada pela 

própria conscin lúcida, para si mesma, previamente condicionada para ser usada como sinal de re-

conhecimento autocognitivo, capaz de dar a entender certa ideia relevante, ou de chegar ao conhe-

cimento de algo importante, a partir de determinada vida para as próximas, na sequência das exis-

tências humanas sucessivas, no âmbito do esquema evolutivo da Seriexologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; 

atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra senha vem do mesmo idioma Latim, signa, e esta de 

signum, “marca; sinal; senha”. Surgiu no Século XVII. O termo pessoal procede também do idio-

ma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autossenha multiexistencial. 2.  Entrelinhamento teático. 3.  Indica-

ção multiexistencial. 4.  Indício intelectivo remoto. 5.  Sinalética intelectiva. 6.  Identificação cog-

nitiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrossenha pessoal, retrossenha pessoal anteci-

pada e retrossenha pessoal madura são neologismos técnicos da Holomemoriologia. 

Antonimologia: 1.  Hipomnésia pessoal. 2.  Desmemória pessoal. 3.  Desencriptação 

pessoal. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o shibboleth universalista evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições multiexistenciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene do autorrevezamento multiexistencial; os criptopensenes;  

a criptopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os retrografopensenes; os retrografo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a autabrangência multiexistencial da conscin lúcida; o alcance do autodiscer-

nimento; a autocosmovisão; a autovivência da inteligência evolutiva (IE); a autoconscienciome-

tria profunda; as sínteses da autoconsciencialidade; a palavra-chave; a expressão-chave; as fórmu-

las autoconvencionadas; a recaptura dos indícios deixados por si mesmo. 

 

Parafatologia: a retrossenha pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as paraprospectivas pessoais; o nível da autor-

recuperação dos cons magnos; a memória das extrapolações parapsíquicas vividas; as senhas de 

acesso à holomemória; a recuperação dos cons facilitada; a criptografia multiexistencial; a cápsu-

la do tempo interexistencial pessoal; as pesquisas psicométricas exaustivas nas bibliotecas; o re-

cado do passado para o futuro; a vinculação entre autoproéxis e retrossenha pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo grafopensene-materpen-

sene. 
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Principiologia: o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da cons-

tância relativa do temperamento consciencial; o princípio da descrença motivando as autexpe-

riências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impregnado nas autogescons. 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento. 

Tecnologia: a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da re-

trossenha pessoal; a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamen-

to lógico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas. 

Efeitologia: o efeito evolutivamente otimizador da técnica da retrossenha pessoal;  

o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais. 

Neossinapsologia: as parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial; o ciclo interexis-

tencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) evoluído da atividade. 

Binomiologia: o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio seriéxis-auto-

proéxis; o binômio megagescon–retrossenha pessoal. 

Interaciologia: a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cos-

movisão-megafoco. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio comunicativo pessoal retro-holopensene–fôrma holopensêni-

ca–neo-holopensene; o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megages-

con criptografada–reconhecimento retrocognitivo; o polinômio da retrossenha individual-in-

transferível-incompartilhável-indescartável; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-para-

pesquisas-multipesquisas. 

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

o paradoxo da passagem do bastão para si próprio; o paradoxo da retrossenha superpessoal 

plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências. 

Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a parapsicofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca; 

a retrocognoteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Multidimensiologia; a Parencriptologia;  

a Seriexologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Passadolo-

gia; a Anteriorologia; a Interassistenciologia; a Paratecnologia; a Prospectivologia; a Egocarmo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin autorrevezadora; 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 multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus;  

o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus;  

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturolo-

gus; o Homo sapiens priorologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrossenha pessoal antecipada = a fórmula funcional resgatada pelo jo-

vem inversor, ou inversora existencial, ainda na adolescência ou na juventude; retrossenha pes-

soal madura = a fórmula funcional resgatada pela conscin somente a partir da meia-idade intrafí-

sica. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura do continuísmo construtivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrossenha pessoal, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

04.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

07.  Codex  subtilissimus  pessoal:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

09.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Dragona  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Epiconscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Marca  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

15.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

 

A  RETROSSENHA  PESSOAL  ABRANGE  LARGO  ESPECTRO  

DE  AUTOCOGNIÇÕES  E  CADA  FÓRMULA  DERIVA  DA  VO-  
CAÇÃO  E  DO  ASSUNTO  MEGAFOCAL  DO  AUTORREVE-

ZAMENTO  MULTIEXISTENCIAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou alguma retrossenha pessoal? Em qual 

área de interesse ou autorrevezamento multiexistencial? 
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R E T R O T R A U M A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O retrotrauma é o evento estressor representativo de ameaça à vida e / ou 

integridade física da conscin, homem ou mulher, vivenciado ou testemunhado, direta ou indireta-

mente, em existências pretéritas, permanecendo como registro holomnemônico e paragenético, 

podendo gerar cicatrizes psicossômicas manifestas na atual existência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por de- 

trás, atrás”. Apareceu no Século XV. O vocábulo trauma procede do idioma Grego, trauma, “feri-

da; dano; avaria”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Trauma passado. 2.  Evento estressor traumático em retrovida.   

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados da palavra trauma: trau-

maticidade; traumaticina; traumático; traumatina; traumatismo; traumatização; traumatizado; 

traumatizante; traumatizar; traumatizável; tráumato-ortopedia; traumatofilia; Traumatologia; 

traumatológico; traumatologista; traumatólogo; traumatopneia; traumatopneico; traumatotrópi-

co; traumatotropismo; traumatrópio. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrotrauma, retrotrauma comum e retrotrauma 

crítico são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Trauma atual. 2.  Evento estressor traumático da vida atual. 

Estrangeirismologia: o psychological trauma; a consciência traumatized; o cultural 

background das retrovidas; os flashbacks retrocognitivos; os triggers mnemônicos; a postura 

constante de uncertanty avoidance; o apoio moral do go for it motivando o autenfrentamento dos 

desafios evolutivos; o uso da máxima keep calm and carry on durante as crises de crescimento;  

a estratégia one step at a time na autossuperação dos retrotraumas; a conduta brave promovendo  

o update evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às repercussões holossomáticas advindas do passadão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os mnemopensenes; a mnemo-

pensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os retro-

pensenes; a retropensenidade; os resultados holossomáticos dos rastros retropensênicos na vida 

atual; os neopensenes; a neopensenidade; a investigação útil das fôrmas holopensênicas; a influ-

ência das retrofôrmas holopensênicas nas neodecisões; o holopensene pessoal da autossuperação. 

 

Fatologia: os traumas; os eventos estressores; as experiências de quase-morte (EQM);  

o choque consciencial; a perturbação brusca; o abalo inesperado; os acidentes; as autotendências; 

a imaginação da iminência de reviver o trauma; a fácies retrocognitiva; as reações involuntárias; 

as idiossincrasias sem causa aparente; os maneirismos pessoais cronicificados; as aversões inter-

pessoais inexplicáveis; os vícios conscienciais; a manutenção hígida da memória física favorecen-

do o acesso à holomemória; a postura científica (Descrenciologia) perante as autovivências retro-

cognitivas; a memorização inteligente dos pormenores da atual existência intrafísica predispondo 

à recordação dos retrodetalhes pretéritos (Mnemossomatologia); a busca intencional pela expan-

são da automemória cerebral através do download da automemória paracerebral; as condições in-

trafísicas predisponentes à autanamnese holobiográfica; os inúmeros elementos cotidianos deto-

nadores de retroparalembranças; a autorreconstrução consciencial posterior ao trauma. 
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Parafatologia: o retrotrauma; o trauma em vida passada mantido na paragenética; os 

bloqueios do holochacra; as retrocognições; as projeções pesadelares; as cicatrizes psicossômicas; 

as sequelas passadológicas expressas no neo-holossoma (Temperamentologia); a paragenética re-

trossomática; a retroparagenética; os cacoetes holobiográficos; a sensibilidade parapsíquica es-

pontânea; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as companhias extrafísicas doentias; as 

interprisões grupocármicas denunciadoras do passado pessoal; a expressão dos tiques holobiográ- 

ficos; as reminiscências da paragenética carregada; os retromedos; os nódulos holomnemônicos;  

a autodileção paragenética; a retrovida crítica; a autoconscientização multidimensional (AM);  

o check-up holossomático; os comportamentos automáticos reveladores do próprio passado;  

o modo característico de se portar denunciando a trajetória multiexistencial; o modo pessoal de 

ser esculpido para-historicamente; o jeitão de cada pessoa moldado ao longo da seriéxis; a coe-

rência do temperamento de vida em vida; a autoconscientização seriexológica; as projeções cons-

cientes retrocognitivas; a superação de trafares milenares; o detalhamento retrocognitivo; a pes-

quisa retrocognitiva detalhista; a dissecção das próprias experiências retromnemônicas; os mini-

detalhes seriexológicos funcionando ao modo de fio de Ariadne retrocognitivo; os gatilhos retro-

cognitivos; o ato de dar mais valor à Paraprofilaxiologia Holossomática; o desvendamento cons-

ciente da Para-Historiografia Pessoal; a moréxis; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retrotrauma-neotrauma; o sinergismo ação violenta–re-

ação violenta; o sinergismo assediante intenção patológica–holopensene virulento; o sinergismo 

nosológico autocídio–homicídio coletivo; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o si-

nergismo dos patopensenes continuados; o sinergismo tenepes-retrocognição. 

Principiologia: o princípio da interprisão grupocármica; o princípio da descrença (PD) 

aplicado ao entendimento do retrotrauma; o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio 

“isso também passa”; o princípio do equilíbrio holossomático. 

Codigologia: os códigos grupais de vitimização coletiva; a submissão aos códigos anti-

cosmoéticos sócio-políticos; a obsolescência do código de valores pessoais; a corruptibilidade 

quanto ao código grupal de  osmoética (CGC); os códigos de guerra; o código das prioridades 

pessoais incluindo a autossuperação dos retrotraumas; o código pessoal de  osmoética (CPC) 

preconizando as reconciliações com os agentes aversivos do passado. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria das interprisões; a teoria da seriéxis; a teoria 

da indestrutibilidade da consciência. 

Tecnologia: as técnicas de tortura; as técnicas de guerrilha; a Tecnologia do belicismo; 

as técnicas utilizadas para aplicação de pena capital; a técnica do enfrentamento das pequenas 

coisas; as técnicas terapêuticas de exposição; as técnicas de reestruturação cognitiva; as técni-

cas de automonitoramento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o  olégio  nvisível da  iografologia; o  olégio  nvisível da Para- istó- 

ria; o  olégio  nvisível da  eriexologia; o  olégio  nvisível da Psicossomatologia; o  olégio  n- 

visível da Parageneticologia. 

Efeitologia: os efeitos do retrotrauma no holossoma; o efeito do trauma do passado na 

manifestação deficitária no presente; os efeitos doentios da artilharia verbal; os efeitos da rotina 

violenta; os efeitos do temperamento agressivo; os efeitos do abuso intrafamiliar; o efeito exem-

plarista do enfrentamento dos retrotraumas. 

Neossinapsologia: as retrossinapses inibindo as neossinapses; as neossinapses advindas 

da compreensão do passado; as neossinapses necessárias ao entendimento das retrocogniç es; 

as neossinapses desencadeadas pela reperspectivação das próprias memórias; as neossinapses 

necessárias   implantação de neo-hábitos. 
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Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo patológico multidimensional e multiexistencial 

da vingança; o ciclo vivenciar-esquecer-relembrar; o ciclo de recomposição grupocármica; o ci-

clo retromedo–autossuperação–expansão mental; os ciclos multiexistenciais. 

Enumerologia: o retromedo; o retroestressor; o retroabalo; o retrochoque; o retrogol-

pe; a retroqueda; a retroviolência. 

Binomiologia: o binômio retrotrauma–cicatriz psicossômica; o bin mio vivência preté-

rita–tendência atual; o bin mio ego atual–retroego; o bin mio  istoriografia-Seriexologia. 

Interaciologia: a interação passado-presente-futuro; a interação memória fisiológica– 

–memória parafisiológica; a interação recin–autodesbloqueio holochacral. 

Crescendologia: o crescendo tortura-dessoma; o crescendo prisioneiro do passado–ar-

quiteto do futuro; o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade.  

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trin mio ressomas-dessomas- 

-intermiss es; o trin mio autodestruição-autocura-autorregeneração. 

Polinomiologia: o polinômio prudência-cautela-alarme-ansiedade-p nico-terror; o po-

lin mio reciclagens-autopacificação-proéxis-compléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo fuga / autenfrentamento; o antagonismo dramatiza-

ção / desdramatização; o antagonismo mágoa / perdão; o antagonismo vidas encadeadas   auto-

mimeses patológicas; o antagonismo recuperação dos cons magnos   expressão dos nódulos ho-

lomnem nicos; o antagonismo gatilho retrocognitivo   atenção saltuária; o antagonismo receio 

de errar / vontade de acertar; o antagonismo estagnação   evolução. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das 

próprias experiências pretéritas marcantes; o paradoxo de o retrotrauma ser comum e, ainda as-

sim, negligenciado pela maioria das consciências; o fato paradoxal de a mesma holobiografia 

produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido; o paradoxo evo-

lutivo de o recurso da hipomnésia ressomática, ao apagar as lembranças perturbadoras, arrastar 

para o esquecimento as boas lembranças associadas; o paradoxo de o passado estar sempre pre-

sente no presente; o paradoxo de a cosmovisão simplificar a complexidade do retrotrauma. 

Politicologia: a autassediocracia; a autocognocracia; a holomnemocracia; a conscien-

cioterapeuticocracia; a recinocracia; a interassistenciocracia; a seriexocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; as leis de proteção a civis em 

tempo de guerra e tratamento de prisioneiros de guerra (Convenções de Genebra, de 12 de agos-

to de 1949); a lei dos Direitos Humanos; as leis do Paradireito; as leis da Paragenética; as leis 

da inseparabilidade grupocármica; a lei da recomposição grupocármica; a lei do maior esforço 

aplicada às investigações autorretrocognitivas; as leis seriexológicas da evolução; a lei do fluxo 

cósmico. 

Filiologia: a retrofilia; a patofilia; a autassediofilia; a falta de autopesquisofilia; o deslei-

xo à mnemofilia; a renúncia à parapercepciofilia; a aversão à lucidofilia; a manutenção dos ma-

lefícios do retrotrauma através da postergação da evoluciofilia. 

Fobiologia: a menemofobia; as fobias originadas a partir dos traumas do passadão. 

Sindromologia: as síndromes pós-traumáticas; as síndromes ansiosas; as síndromes de-

pressivas; as síndromes bipolares; as síndromes psicóticas; as síndromes mnemônicas; a síndro-

me de Estocolmo; as síndromes de personalidade. 

Maniologia: a retromania; a autassediomania; a fracassomania; a nostomania; a mania 

de autovitimização; a mania de pensenizar contra si e os outros; as manias com raízes paragené-

ticas. 

Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado; o mito do acaso; o mito de ter 

sido sempre a vítima; o mito do sofrimento eterno; o mito de haver trauma impossível de ser su-

perado; o mito da possibilidade de evolução sem autesforço. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Mnemossomatologia; a Holomnemossoma-

tologia; a Holobiografologia; a Autolucidologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Retro-

cogniciologia; a Parapatologia; a Somatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a vítima; a conscin mal resolvida; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;  

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o retrotraumatizado; o abusado; o torturado; o decapitado; o vitimiza-

do; o medroso; o pré-serenão vulgar; o resiliente; o agente retrocognitor; o intermissivista; o ata-

cadista consciêncial; o pesquisador-sensitivo; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor 

consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o para-

geneticista; o seriexólogo. 

 

Femininologia: a retrotraumatizada; a abusada; a torturada; a decapitada; a vitimizada;  

a medrosa; a pré-serenona vulgar; a resiliente; a agente retrocognitora; a intermissivista; a ataca-

dista consciencial; a pesquisadora-sensitiva; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora 

consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a parage-

neticista; a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens conflictator; o Homo sapi-

ens anxiosus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrotrauma comum = aquele cujos efeitos não representam prejuízos 

significativos na atual existência da conscin, não sendo elemento emergente no arcabouço de au-

topesquisas e autossuperações prioritárias; retrotrauma crítico = aquele cujos efeitos representam 

prejuízos na atual existência da conscin, ao ponto de remanescer enquanto travão evolutivo, de-

mandando autopesquisas e autossuperações imediatas ou mediatas. 

 

Culturologia: a cultura dos eventos traumáticos; a cultura da minimização do trauma;  

a cultura da culpabilização da vítima; a cultura da exposição desnecessária a situações de risco. 

 

Taxologia. De acordo com a Psicologia, as lembranças e sensações desagradáveis rela-

cionadas a traumas podem ser desencadeadas, em qualquer momento após o evento, por gatilhos, 

ou triggers, distribuídos em duas categorias, dispostas, a seguir, na ordem alfabética: 

1.  Desencadeadores externos: notícias em jornais, revistas, televisão ou Internet; cer-

tos odores e sons; datas específicas; lugares; pessoas. 

2.  Desencadeadores internos: sentimentos de tristeza, ansiedade e / ou medo; solidão; 

sensações de vulnerabilidade e / ou perda de controle; aceleração do ritmo cardíaco; falta de ar; 

dores e / ou desconforto fisiológico. 

 

Caracterologia. Na análise da Holossomatologia, os efeitos do retrotrauma podem ser 

observados por diferentes manifestações na vida atual da consciência, sendo elas categorizadas 

em 5 naturezas, apresentadas, a seguir, na ordem lógica: 

1.  Somáticos: as cicatrizes e marcas de nascença; as patologias e indisposições. 

2.  Energossomáticos: os chacras bloqueados; as obstruções bioenergéticas.  

3.  Psicossomáticos: o desequilíbrio afetivo; os rompantes emocionais. 

4.  Mentaissomáticos: as distorções cognitivas; as crenças enraizadas. 

5.  Holossomáticos: as fugas; as esquivas. 

 

Tipologia. Consoante a Historiologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 45 tipos de 

eventos traumáticos passíveis de terem sido vividos pela consciência em existências pretéritas: 

01.  Aborto. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19760 

02.  Abuso físico. 

03.  Abuso psicológico. 

04.  Abuso sexual. 

05.  Acidente automotivo. 

06.  Açoitamento. 

07.  Afogamento. 

08.  Asfixia. 

09.  Assalto. 

10.  Ataque de animais. 

11.  Atentado terrorista. 

12.  Atropelamento. 

13.  Baleamento. 

14.  Bombardeamento. 

15.  Catástrofe natural. 

16.  Catástrofe tecnológica. 

17.  Decapitação. 

18.  Doença. 

19.  Empalamento. 

20.  Encarceramento. 

21.  Enforcamento. 

22.  Envenenamento. 

23.  Epidemia. 

24.  Esmagamento. 

25.  Espancamento. 

26.  Esquartejamento. 

27.  Estiramento. 

28.  Estupro. 

29.  Eviceração. 

30.  Fome. 

31.  Guerra. 

32.  Hemorragia. 

33.  Infecção. 

34.  Linchamento. 

35.  Mutilação. 

36.  Parto. 

37.  Perseguição. 

38.  Pisoteamento. 

39.  Queimamento. 

40.  Ritual de iniciação. 

41.  Sede. 

42.  Sequestro. 

43.  Soterramento. 

44.  Tortura. 

45.  Trabalho escravo. 

 

Locais. No âmbito da Ambientologia, os retrotraumas podem ter ocorrido em diversos 

lugares, a exemplo dos 19 listados a seguir, na ordem alfabética. 

01.  Bosques. 

02.  Câmaras de gás. 

03.  Câmaras de tortura. 

04.  Campos de concentração. 

05.  Campos de guerra. 

06.  Castelos. 
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07.  Conventos. 

08.  Desertos. 

09.  Embarcações. 

10.  Florestas. 

11.  Hospitais. 

12.  Instituições religiosas. 

13.  Masmorras. 

14.  Praças públicas. 

15.  Prisões. 

16.  Prostíbulos. 

17.  Residências. 

18.  Ruas. 

19.  Veículos. 

 

Influxo. A autossuperação do retrotrauma pode ser mais ou menos difícil para a conscin, 

dependendo de fatores influenciadores, tais como paragenética, genética, rede de apoio social, 

estratégias de enfrentamento, número de ocorrências, presença de trauma na atual existência  

e condições pessoais para o autodesassédio.  

Agentes. O autenfrentamento do retrotrauma não ocorre apenas na intraconsciencialida-

de da conscin, mas também com os agentes extrafísicos relacionados com o retroevento traumáti-

co, nomeadamente, os assediadores, os guias amauróticos e os amparadores. 

Empatia. Por tratar-se de retroevento reprimido por múltiplas existências, é natural a au-

tossuperação passar por manifestações afetivas. São necessários compreensão, respeito e empatia 

frente ao processo emocional, sem dramatizações nem melindres. 

Mecanismo. O processo de autossuperação do retrotrauma atua por mecanismo de reela-

boração da retromemória traumática, até então evitada, atuando no psicossoma, proporcionando 

neoentendimento do retroevento traumático sob ótica mais funcional e coerente com a realidade 

holossomática, multidimensional, seriexológica e ajustável ao fluxo do Cosmos. 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, na ordem lógica, 10 su-

gestões de etapas a serem seguidas para a autossuperação do retrotrauma: 

01.  Aceitação. A admissão de ter sido vítima de retrotrauma e estar obtendo prejuízos 

decorrentes de tal estressor. 

02.  Retrocognição. A busca por retrocognições sobre os retrotraumas vivenciados. 

03.  Hipotetização. O levantamento de hipóteses sobre retrotraumas pessoais. 

04.  Identificação. A detecção de situações-gatilho provocadoras de retromedo. 

05.  Sinalética. A identificação de sinalética energética pessoal referente aos efeitos do 

retrotrauma no holossoma. 

06.  Varredura. A checagem holossomática constante, notadamente em situações-ga-

tilho. 

07.  Exposição. O enfrentamento gradual e sistemático dos minimedos até os megame-

dos, a partir da exposição aos gatilhos incômodos e retromemórias traumáticas. 

08.  Catarse. O autenfrentamento dos elementos minidolorosos e megadolorosos do re-

trotrauma, permitindo a liberação dos afetos associados. 

09.  Reprocessamento. A elaboração de novo entendimento – cognitivo e emocional  

– do retrotrauma, a partir de análise crítica durante a exposição. 

10.  Ressignificação. O estabelecimento de nova compreensão a respeito do retrotrauma 

sob a ótica conscienciológica. 

 

Apoio. Quando a conscin entende ser o autenfrentamento do retrotrauma demasiadamen-

te penoso, é fundamental a procura de apoio psicoterápico, psiquiátrico e / ou consciencioterápi-

co, sem melodramas ou embaraços. 
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Mensuração. Pela ótica da Autoconscienciometria, eis, na ordem crescente, 4 níveis de 

mensuração da gravidade do sofrimento associado ao retrotrauma, podendo contribuir para a deci-

são de busca de heterassistência:  

1.  Leve. Efeitos dolorosos suportáveis, com flashbacks informativos motivadores, evita-

ção de gatilhos e baixa expectativa de autossuperação presente. 

2.  Moderado. Efeitos dolorosos toleráveis, com flashbacks incômodos, evitação de gati-

lhos moderada e expectativa de autossuperação incerta. 

3.  Grave. Efeitos dolorosos aflitivos, com flashbacks angustiantes, evitação de gatilhos 

constante e expectativa de autossuperação diminuta. 

4.  Nevrálgico. Efeitos dolorosos insuportáveis, com flashbacks torturosos, evitação de 

gatilhos constante, expectativa de autossuperação ausente e ideação suicida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 retrotrauma, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

03.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Campo  de  concentração:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

06.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro.  

07.  Desrepressão  da  holomemória  pessoal:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

09.  Hábito  retrocognitivo:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

11.  Retrocognição  vígil:  Retrocogniciologia;  Neutro. 

12.  Retromedo:  Holomnemossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Retrovida  crítica:  Holobiografologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  de  Estocolmo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Violência  doméstica:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTOSSUPERAÇÃO  DO  RETROTRAUMA  TORNA-SE  

POSSÍVEL  QUANDO  A  CONSCIN  OBTÉM  CORAGEM  PARA  

AUTENFRENTAR  OS  RETROMEDOS.  NENHUMA  CICATRIZ  

PSICOSSÔMICA  PRECISA  DURAR  PARA  SEMPRE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já tem hipóteses sobre ter vivenciado retrotrau-

mas? Tem dedicado esforços para superar as retrovivências traumáticas ou ainda permite a gover-

nança de tais estressores no holossoma pessoal?  

 
 

 ibliografia Específica   

1.  Foa, Edna B.; Hembree, Elisabeth; & Rothbaum, Barbara; Prolonged Exposure Therapy for PTSD: The-

rapist Guide Emotional Processing of Traumatic Experiences (Treatments That Work); 146 p.; br.; Oxford University 

Press; New York; 2007; páginas 23 a 103. 
2.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu  alona; revisores Equipe de 

Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 
x 16 cm; br.;  ssociação  nternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 72 e 93.  
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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; pági- 

na 78.  
5.  Zoellner, Lori; & Feeny, Norah; Org.; Facilitation Resilience and Recovery following Trauma; 346  
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P. G. M. 
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R E T R O V I D A    C R Í T I C A  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A retrovida crítica é a existência humana pretérita marcante na holobiogra-

fia de determinada consciência intermissivista, homem ou mulher, representando o início da vira-

da evolutiva para melhor e constituindo a base, o plot ou a referência-mor para o planejamento da 

atual programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central neutro.  

Etimologia. O elemento de composição retro, deriva do idioma Latim, retro, “por de-

trás, atrás”. Apareceu no Século XV. O termo vida deriva do mesmo idioma Latim, vita, “vida; 

vida humana; Humanidade”. Surgiu no Século X. O vocábulo crítica procede também do idioma 

Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, 

de criticar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Retrovida marcante. 2.  Retroexistência humana crítica. 

Neologia. As 3 expressões compostas retrovida crítica, retrovida crítica conhecida e re-

trovida crítica desconhecida são neologismos técnicos da Holobiografologia. 

Antonimologia: 1.  Vida atual. 2.  Vida pós-Curso Intermissivo (CI). 3.  Intermissibili-

dade. 4.  Retrovida vulgar. 

Estrangeirismologia: o vinco no timeline holobiográfico da consciência. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Para-História Evolutiva Pessoal e Grupal. 

Ortopensatologia. – “Retrovida. A retrovida humana crítica é a mais importante para 

a conscin lúcida, se observada pela lupa do Curso Intermissivo. A retrovida crítica constitui a ba-

se existencial da atual proéxis da conscin intermissivista, independentemente da autoconsciência 

sobre tal fato”. “Não basta apenas identificar a retrovida crítica, é necessário analisar a autossu-

peração dos trafares e o desenvolvimento dos trafores. Pelas afinidades atuais da conscin, é pos-

sível identificar a sua retrovida crítica”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; o holopensene da prospecção se-

riexológica; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os 

megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a re-

tropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os rastros pensênicos; a investigação das fôr-

mas holopensênicas; o confronto entre o materpensene da retrovida crítica e o atual; o holopense-

ne pessoal da autevolutividade lúcida; o holopensene da autossuperação consciencial. 

 

Fatologia: as investigações autopesquisísticas atuais em íntima conexão com a retrovida 

crítica; as aulas de Seriexologia auxiliando os alunos na retomada da tarefa seriexológica iniciada 

na retrovida crítica. 

 

Parafatologia: a retrovida crítica; a retroexistência marcante; a vida pretérita decisiva na 

holobiografia da conscin; a retrovida incidente na vida atual; a retomada dos pontos cruciais da 

retrovida crítica no Curso Intermissivo; o arcabouço holobiográfico da autoproéxis atual; a luci-

dez quanto à trilogia seriexológica pessoal; o reencontro presente com as pessoas do passado se-

cular; a retomada das mesmas tarefas em neocondições evolutivas; a paralógica da espiral evoluti-

va grupal; as retrocognições lúcidas enquanto vacina antimesméxis; o discernimento quanto às 

automimeses evitáveis (patomimeses); a pesquisa multidimensional da linha de atuação holobio-

gráfica; a descoberta da identidade seriexológica pessoal; a assunção de retrotrafores ociosos;  
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a superação de trafares milenares; a recomposição grupocármica de adrede; a confecção do pró-

prio Livro de Credores Grupocármicos; a hipótese seriexológica de a maioria dos intermissivistas 

atuais ter tido a retrovida crítica nos últimos 5 séculos; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático facilitando a descoincidência holossomática; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal desvendada de corpo em corpo; a compreensão teática das fases do curso grupocármico da 

evolução; a intensificação das parassincronicidades a partir da sintonia com a história seriexológi-

ca pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-automnemossomaticidade. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da manuten-

ção cognitiva interexistencial (Paracerebrologia). 

Codigologia: a construção do código pessoal de Cosmoética (CPC) ao longo da seriéxis. 

Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria do esbregue evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da identificação da retrossenha pessoal; a técnica de saturação 

holopensênica retrocognitiva; a técnica da imersão laboratorial retrocognitiva. 

Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito acumulativo das experiências conscienciais. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de vida em vida. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio seriéxis-consciência. 

Interaciologia: a interação tarefa seriexológica–programação existencial; a interação 

sincronicidades–lei de ação e reação. 

Crescendologia: o crescendo lucidez retrocognitiva–autorrevezamento multiexistencial; 

o crescendo multiexistencial retrolivros-neogescons.  

Trinomiologia: o trinômio seriexológico antepassado de si mesmo–personalidade con-

secutiva–personalidade atual (trio ínsito). 

Antagonismologia: o antagonismo vidas encadeadas / automimeses patológicas. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do fluxo cósmico. 

Filiologia: a retrofilia; a proexofilia; a priorofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a cognicio-

filia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da subestimação existencial (incomple-

tismo existencial). 

Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a mnemoteca; a futuroteca; a parasso-

cioteca; a ressomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Seriexometria; a Seriexologia; a Autorreve-

zamentologia; a Holomnemossomatologia; a Retrocogniciologia; a Parageneticologia; a Multipro-

exologia; a Paraprospectivologia; a Holorressomatologia; a Holossomatologia; a Grupocarmolo-

gia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador- 

-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o pro-
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jetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo;  

o seriexólogo. 

 

Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora- 

-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga;  

a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo 

sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retrovida crítica conhecida = a existência intrafísica marcante recordada 

pela conscin intermissivista, homem ou mulher; retrovida crítica desconhecida = a existência in-

trafísica marcante, porém ainda ignorada pela conscin intermissivista, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da memória contínua. 

 

Progresso. Considerando a Evoluciologia, mesmo o périplo seriexológico sendo com-

posto de marchas e contramarchas, erros e acertos, tem-se como hipótese lógica ter havido a cres-

cente e gradual melhora do nível de cosmoeticidade dos atuais intermissivistas, culminando na 

aquisição do patamar mínimo de maturidade para receber o convite de realizar o Curso Intermis-

sivo antes de renascer na vida presente. 

Paroxismo. Segundo as pesquisas seriexológicas, tal qualificação consciencial ganhou 

impulso após determinada vida-chave, depois da qual a conscin aprendeu os primórdios da lei de 

causa e efeito, seja por meio da autoconscientização dos erros crassos cometidos e / ou através 

dos eventuais acertos evolutivos praticados.  

Saldo. Concernente à Holocarmologia, a retrovida crítica pode ter tido saldo, predomi-

nantemente, positivo ou negativo.  

Equipex. Após os atos marcantes protagonizados na retroexistência crítica, a conscin, 

mesmo sem saber, passou a chamar atenção da consciex líder do grupocarma (evoluciólogo) em 

função do potencial traforístico apresentado naquela oportunidade. 

Recomposição. No contexto da Grupocarmologia, após a retrovida crítica, a conscin in-

termissivista atual teve vidas e vidas visando saldar os débitos grupocármicos mais importantes  

a fim de caminhar, cada vez mais, em direção, à vivência do crescendo recomposição-libertação-

-policarmalidade. 

Intermissão. Após superar os gargalos holocármicos mais profundos, a consciência  

é convidada a profissionalizar a condução da própria evolução através da retomada das iniciativas 

feitas na retrovida crítica, as quais, em geral, foram deixadas inacabadas.  

Liderança. A partir das aulas do CI, a consciex é levada a assumir, cada vez mais, a li-

derança evolutiva crescente do grupúsculo mais próximo através do autexemplarismo tarístico. 

Reeducação. A vida maxiproexológica posterior ao CI representa a consolidação sináp-

tica, etológica e interassistencial dos ensinamentos evolutivos hauridos na última intermissão, os 

quais objetivam, essencialmente, retomar temas, companhias e desfechos da retrovida crítica,  

e com isso, recompor os erros e ampliar os acertos no contexto da espiral ascendente da evolução. 

Aí reside a base das proéxis dos atuais intermissivistas. 

 

Variáveis. Considerando a Seriexometria, a conscin intermissivista lúcida, homem ou 

mulher, interessada nas pesquisas da holobiografia pessoal deve inventariar, dissecar e esquadri-
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nhar, pelo menos, as 20 variáveis autopesquisísticas listadas a seguir na ordem alfabética dos ter-

mos a fim de diagnosticar o contexto histórico no qual esteve envolvido(a) na retrovida crítica: 

01.  Autestilística (Redaciologia): as raízes seriexológicas do estilo grafopensênico 

atual.  

02.  Autogenopensenidade (Parageneticologia): as raízes seriexológicas da ideias inatas 

atuais. 

03.  Automaterpensene (Pensenologia): as raízes seriexológicas do ponteiro da bússola 

consciencial atual. 

04.  Automegafoco (Intencionologia): as raízes seriexológicas do leitmotiv proexológico 

atual. 

05.  Automegatrafar (Parapatologia): as raízes seriexológicas das imaturidades atuais. 

06.  Automegatrafor (Equilibriologia): as raízes seriexológicas dos acertos atuais. 

07.  Automnemograma (Holomemoriologia): as raízes seriexológicas das retrocogni-

ções atuais. 

08.  Autoparassociograma (Parassociologia): as raízes seriexológicas dos vínculos gru-

pocármicos atuais. 

09.  Autorrecomposição (Holocarmologia): as raízes seriexológicas dos acertos grupo-

cármicos atuais. 

10.  Autorrepresentatividade (Liderologia): as raízes seriexológicas da ascendência in-

terconsciencial atual. 

11.  Autorretrofôrma (Parageopolítica): as raízes seriexológicas das fôrmas holopensê-

nicas atuais. 

12.  Autorretrointermissão (Extrafisicologia): as raízes seriexológicas da paraproce-

dência (comunex) atual. 

13.  Autorretrossenha (Seriexologia): as raízes seriexológicas da síntese holobiográfica 

atual. 

14.  Autorretrotrauma (Psicossomatologia): as raízes seriexológicas das fobias, aver-

sões, intolerâncias e idiossincrasias atuais. 

15.  Autotemperamento (Intraconscienciologia): as raízes seriexológicas do jeito de ser 

atual. 

16.  Biotipo (Holossomatologia): as raízes seriexológicas do soma atual. 

17.  Duplocarma (Duplologia): as raízes seriexológicas do casal atual. 

18.  Entrelinhamento (Autorrevezamentologia): as raízes seriexológicas das gescons 

atuais.  

19.  Família (Maternologia): as raízes seriexológicas da genética (hereditariedade) atual. 

20.  Holopensenofilia (Holopensenologia): as raízes seriexológicas das afinidades 

atuais. 

 

Paradoxo. As pesquisas retrocognitivas ensejam ao seriexólogo, homem ou mulher, 

condições paradoxais, ambivalentes ou aparentemente contraditórias.  

Equipe. Ao se investigar o próprio passado seriexológico, a conscin lúcida deve-se ater, 

em primeiro lugar, não tanto ao papel por ela desempenhado na retrovida crítica, mas ter como 

foco a descoberta do local, da época, do holopensene e, principalmente, do grupo ou equipe da 

qual fazia parte ou representava na ocasião. Equipes formam-se seriexologicamente. 

Mérito. Sob a ótica da Meritologia Evolutiva, a confirmação da identidade retrossomá-

tica pessoal, com nome e detalhes biográficos, torna-se secundária ante à primazia da assistencia-

lidade grupocármica.  

Representatividade. Saber qual grupo a conscin representa em termos evolutivos já 

configura enorme responsabilidade evolutiva. Equipins espelham equipexes. 

Equipex. Quando se faz necessária, a revelação seriexológica é feita, em geral, pelos 

amparadores de função do seriexólogo visando ampliar-lhe a cosmovisão maxiproexológica.  
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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 retrovida crítica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Achega  retrobiográfica:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Apreensibilidade  parapsíquica  retrobiográfica:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

05.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Dividendo  da  personalidade  consecutiva:  Seriexometria;  Homeostático. 

09.  Excerto  retrobiográfico:  Retrobiografologia;  Neutro. 

10.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Leitmotiv  holobiográfico:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Trilogia  seriexológica:  Seriexometria;  Homeostático. 

15.  Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

 

A  RETROVIDA  CRÍTICA  É  PROFUNDO  MARCO  HOLOBIO-
GRÁFICO  NO  PÉRIPLO  SERIEXOLÓGICO  DA  CONSCIN  IN-
TERMISSIVISTA  CUJO  SALDO  É  UTILIZADO  COMO  BASE  

PARA  A  CONCEPÇÃO  EXTRAFÍSICA  DA  PROÉXIS  ATUAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já investigou a própria história holobiográfica? 

Identificou a retrovida crítica? Em qual contexto ela ocorreu? 

 
 

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-

nas 1.471 e 1.472. 

 

P. F. 
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R E U R B A N I Z A Ç Ã O    N A    T R Í P L I C E    F R O N T E I R A  
( RE U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reurbanização na Tríplice Fronteira é o movimento de reorganização de 

espaços urbanos na região situada entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai, na América do Sul, 

reflexo das mudanças desencadeadas em ambientes extrafísicos (reurbexes), cujo resultado pode 

ser observado na melhoria da qualidade de vida e do holopensene local. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço, intensificação; oposição; rejeição”. O termo urbano vem do mesmo idioma 

Latim, urbanus, “da cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cida-

de”. Apareceu no Século XVI. A palavra tríplice procede também do idioma Latim, triplex, “trí-

plice”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo fronteira provém do idioma Francês, frontière,  

“a vanguarda das tropas militares; praça fortificada em frente ao inimigo; os limites do território 

de algum Estado”, e este de front, “frente; fronte”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem do ambiente fronteiriço da Argentina, Brasil e Paraguai; 

reciclagem urbana da região trinacional. 2.  Redimensionamento urbano da Tríplice Fronteira.  

3.  Mudança do holopensene da região trinacional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 37 cognatos derivados do vocábulo urbano: 

autorreurbanização; megarreurbanização; Pararreurbanologia; paraurbano; Paraurbanologia; 

reurbanizada; reurbanizado; reurbanizador; reurbanizadora; reurbanizar; Reurbanologia; ur-

banidade; urbanismo; urbanista; urbanística; urbanístico; urbanita; urbanitária; urbanitário; 

urbanite; urbanização; urbanizada; urbanizado; urbanizador; urbanizadora; urbanizamento; ur-

banizante; urbanizar; urbanizativo; urbanizatório; urbanizável; urbanóloga; Urbanologia; urba-

nológica; urbanológico; urbanologista; urbanólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas reurbanização na Tríplice Fronteira, minirreurba-

nização na Tríplice Fronteira e maxirreurbanização na Tríplice Fronteira são neologismos técni-

cos da Reurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Degradação do entorno da Tríplice Fronteira. 2.  Estagnação do ho-

lopensene trinacional. 3.  Separatismo intrafísico entre Argentina, Brasil e Paraguai. 

Estrangeirismologia: as transformações da tri-border area (TBA); a border junctions; 

o triple point enquanto ponto de encontro entre conscins com vistas às reconciliações; a tri- 

-junction. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao papel de minipeça autoconsciente do maximecanismo da reurbin. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reurbanizações 

derrubam fronteiras. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reurbanologia; o holopensene grupal; a pressão 

holopensênica; os recexopensenes; a recexopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; o holopensene da pacificação; o holopensene da interassistencialidade. 

 

Fatologia: a reurbanização na Tríplice Fronteira; a Cognópolis de Foz do Iguaçu; o cam-

pus CEAEC; a Praça da Paz em Foz do Iguaçu; a hidroenergia das Cataratas do Iguaçu; a Itaipu 

Binacional na condição de empreendimento brasileiro e paraguaio; a Tríplice Fronteira enquanto 

laboratório para o embrião do Estado Mundial; a integração dos países a partir do Mercado 

Comum do Cone Sul (Mercosul); as cidades gêmeas; as escolas bilíngues; a construção do polo 

gastronômico e hoteleiro 5 estrelas em Puerto Iguazú, Argentina; as filas nas aduanas brasileira, 
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argentina e paraguaia; a mídia de fronteira; o atendimento em massa na saúde pública de Foz do 

Iguaçu; o crime organizado atuante na fronteira; as cracolândias; a Tríplice Fronteira apontada en-

quanto ponto de financiamento de ações terroristas; as operações policiais e militares; a superlota-

ção das unidades prisionais de Foz do Iguaçu; o governo paralelo dos traficantes; a migração do 

contrabando de Foz do Iguaçu para a Costa Oeste paranaense; a remoção de favelas às margens 

do Rio Paraná; a pirataria comercial; a Guerra da Tríplice Aliança; os homicídios juvenis em Foz 

do Iguaçu; a jogatina nos cassinos; a superpopulação canina nas ruas de Foz do Iguaçu; o tráfico 

de animais silvestres; o tráfico de pessoas; as 9 Tríplices Fronteiras existentes no Brasil; o Aquí-

fero Guarani; a epopeia jesuítica; o portunhol; o portuguarañol; o jopará; as 74 nacionalidades 

presentes em Foz do Iguaçu; os brasiguaios; a colônia árabe-libanesa da Tríplice Fronteira;  

a identidade do morador de fronteira; as comunidades indígenas da Argentina, Brasil e Paraguai; 

o Marco das Três Fronteiras; a população flutuante de turistas; o papel da Diplomacia para a solu-

ção dos problemas fronteiriços; a cidade de Foz do Iguaçu na condição de campeã nacional do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), com 3 das melhores escolas públicas do 

país (Ano-base: 2012). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acoplamentos 

energéticos originados a partir do contato com ambientes e pessoas; a iscagem lúcida; a assistên-

cia às consréus; os pontos de energias gravitantes localizados nos 3 países de fronteira; o reagru-

pamento coletivo; a concentração de praticantes da tenepes na Tríplice Fronteira; o encapsula-

mento parassanitário; as dinâmicas parapsíquicas e interassistenciais da Conscienciologia; a co-

munex Interlúdio localizada sobre o Parque Nacional do Iguaçu; a Central Extrafísica da Frater-

nidade (CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); as transmigrações interplanetárias;  

o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), enquanto promotor de mi-

nirreurbanizações extrafísicas localizadas; as reaproximações interconscienciais entre moradores 

da região Trinacional; o Serenão Australino enquanto catalisador das reurbanizações. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo turismo-assistência; o sinergismo rio Paraná–rio Igua-

çu; o sinergismo linguístico entre os idiomas português e espanhol; o sinergismo entre brasilei-

ros e paraguaios na Itaipu Binacional. 

Principiologia: o princípio do Universalismo. 

Codigologia: os códigos reguladores do Mercosul; o código aduaneiro do Mercosul;  

a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da desassimilação simpática; a técnica do estado vibracional;  

a técnica da exteriorização de energias; a técnica da tenepes; as técnicas projetivas assistenciais; 

a técnica do acoplamento energético; a técnica do heterencapsulamento para resgatar consréus. 

Voluntariologia: o voluntariado do curso ECP2; o paravoluntário das reurbanizações; 

o voluntariado assistencial em prol da cultura e educação da Tríplice Fronteira. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); 

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

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

gia; o Colégio Invisível da Holocarmologia. 

Efeitologia: o efeito da reurbanização na melhoria do holopensene da Tríplice Frontei-

ra; o efeito do balneário bioenergético do Campus CEAEC; os efeitos da mudança de câmbio na 

Economia; o efeito da geração de renda a partir do turismo; os efeitos de matérias jornalísticas 

para a imagem da Tríplice Fronteira; o efeito da política norte-americana na região; o efeito da 

presença de consréus; o efeito belicista no holopensene da região trinacional; o efeito da presen-

ça de imigrantes brasileiros no Paraguai; o efeito devastador das ditaduras nos países da Trí-

plice Fronteira. 
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Neossinapsologia: as neossinapses do Universalismo geradas pelo contato entre dife-

rentes culturas; as neossinapses recicladoras da reurbanização; as neossinapses linguísticas de-

correntes do poliglotismo na fronteira; as neossinapses do autoconhecimento estimuladas pela 

Cognópolis; as neossinapses da inteligência evolutiva (IE) desencadeadas pela presença da Cons-

cienciologia em Foz do Iguaçu; as neossinapses advindas da reciclagem consciencial; as neossi-

napses relativas à doação de energias para o estabelecimento da reurbanização. 

Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo importação-exportação; o ciclo comércio-turis-

mo na economia da fronteira. 

Enumerologia: a fronteira turística; a fronteira linguística; a fronteira cultural; a fron-

teira imaginária; a fronteira geopolítica; a fronteira reurbanizatória; o fim das fronteiras interas-

sistenciais. 

Binomiologia: o binômio Ponte da Amizade–Ponte da Fraternidade; o binômio migra-

ção-imigração; o binômio global-local; o binômio fronteira seca–fronteira molhada; o binômio 

fauna-flora do Parque Nacional do Iguaçu; o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio fisca-

lização-repressão; o binômio caos-ordem; o binômio consréu-consbel; o binômio doação–absor-

ção de energias. 

Interaciologia: a interação conscin-amparador extrafísico em prol da reurbex; a intera-

ção entre brasileiros e paraguaios no comércio de Ciudad del Este; a interação conscin-natureza 

nas Cataratas do Iguaçu; a interação entre as diferentes etnias presentes na fronteira; a interação 

de paraguaios e argentinos com notícias do Brasil via programas de televisão. 

Crescendologia: o crescendo energia-bioenergia; o crescendo droga-crime; o crescen-

do propina-corrupção; o crescendo educação-esclarecimento; o crescendo identidade cultural 

local–identidade fronteiriça. 

Trinomiologia: o trinômio Argentina-Brasil-Paraguai; o trinômio hidroenergia–ener-

gia elétrica–energia consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio real-dólar-peso-guarani. 

Antagonismologia: o antagonismo comércio / pirataria; o antagonismo terra sem lei  

/ paraíso do turismo; o antagonismo Universalismo / individualismo; o antagonismo convivência 

harmônica / distanciamento convivencial; o antagonismo contrabando / turismo de compras;  

o antagonismo trânsito livre / controle fronteiriço; o antagonismo política local / política naci-

onal. 

Paradoxologia: o paradoxo fronteira da separação–fronteira da união. 

Politicologia: a política de fronteira; a belicosocracia; a mafiocracia; o Estado Mundial. 

Legislogia: a lei de migração; as leis trabalhistas; o Tratado de Itaipu; a lei de Gérson; 

a falta de leis comuns para as cidades de fronteira. 

Filiologia: a conviviofilia; a recexofilia; a politicofilia; a reurbanofilia; a sociofilia; 

a culturofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a fobia de fronteira. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do consumismo; a síndrome da 

ludopatia; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de abstinência da Baratrosfera 

(SAB). 

Maniologia: a mania do contrabando; a toxicomania; a hoplomania; a riscomania. 

Holotecologia: a geografoteca; a diplomacioteca; a convivioteca; a criminoteca; a cultu-

roteca; a serenoteca; a reurbanoteca; a segurançoteca; a fozteca. 

Interdisciplinologia: a Reurbanologia; a Geopoliticologia; a Culturologia; a Convivio-

logia; a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Parageopoliticologia; a Sociologia; a Parassocio-

logia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; as consciexes energívoras;  

a conscin nômade; as consciências extraterrestres; a conscin enciclopedista; o ser interassisten-

cial; a isca humana lúcida; o ser desperto. 
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Masculinologia: o tenepessista; o ofiexista; o acoplamentista; o cognopolita; o profes-

sor; o tocador de obra; o profissional de saúde; o jornalista; o diplomata; o imigrante; o turista;  

o sacoleiro; o policial; o advogado; o contrabandista; o megassediador; o traficante; o político;  

o laranja. 

 

Femininologia: a tenepessista; a ofiexista; a acoplamentista; a cognopolita; a professora; 

a tocadora de obra; a profissional de saúde; a jornalista; a diplomata; a imigrante; a turista; a saco-

leira; a policial; a advogada; a contrabandista; a megassediadora; a traficante; a política; a la-

ranja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo 

sapiens autocorruptor; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens cognopolita; o Ho-

mo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens serenissimus; o Homo 

sapiens universalis; o Homo sapiens globalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreurbanização na Tríplice Fronteira = a ordenação de ruas, avenidas 

e alfândegas; maxirreurbanização na Tríplice Fronteira = a consolidação do polo educacional com 

a implantação de novas faculdades e universidades. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica; o hibridismo cultural; a Multiculturologia; a cul-

tura do contrabando; a cultura da impunidade; a cultura da corrupção; a cultura do belicismo;  

a cultura do jeitinho; a cultura da jogatina; a cultura de fronteira. 

 

Taxologia. Segundo a Reurbanologia, eis, relacionados na ordem alfabética, 20 efeitos 

positivos evidenciadores da reurbanização na Tríplice Fronteira (Ano-base: 2012): 

01.  Aduanas. A reforma das aduanas do Brasil e do Paraguai. 

02.  Anticriminalidade. A redução do número de homicídios em Foz do Iguaçu no pa-

tamar de 60% entre 2007 e 2011. 

03.  Beira Foz. O megaprojeto para reurbanizar os 21 km das margens do rio Paraná, em 

Foz do Iguaçu, entre a Itaipu Binacional, Marco das Três Fronteiras e outros 17 km até o Parque 

Nacional do Iguaçu. 

04.  Cataratas. A eleição das Cataratas do Iguaçu entre as 7 Maravilhas da Natureza. 

05.  CEAEC. A ampliação do CEAEC e inauguração do Holociclo e Holoteca. 

06.  Cognópolis. A consolidação do Bairro Cognópolis em Foz do Iguaçu. 

07.  Construção. O boom imobiliário em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto 

Iguazú. 

08.  Convivência. A construção de 6 Centros de Convivência Escola-Bairro em Foz do 

Iguaçu. 

09.  Costanera. A remodelação da orla de Puerto Iguazú, Argentina, às margens do Rio 

Iguaçu. 

10.  Feira. As edições sequenciais da Feira do Livro em Foz do Iguaçu a partir de 2005. 

11.  Holoteca. O projeto do Megacentro Cultural Holoteca, na Cidade do Conhecimento. 

12.  Hospital. A construção do Hospital Municipal Padre Germano Lauk, em Foz do 

Iguaçu. 

13.  Latino-americanos. A chegada de latino-americanos para estudar na Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

14.  Microcentro. As mudanças no microcentro de Ciudad del Este com derrubada de 

galerias irregulares e construção de praças. 

15.  Migração. O movimento migratório dos voluntários da Conscienciologia para Foz 

do Iguaçu. 
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16.  Polo. A construção do Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, no Parque 

Tecnológico Itaipu (PTI), onde são realizadas observações do céu e oferecidas aulas de aperfeiço-

amento para professores da rede pública. 

17.  Supersafra. As supersafras de grãos no Brasil e Paraguai. 

18.  Turismo. O recorde de turistas no Parque Nacional do Iguaçu em 2011, com 1.394 

mil visitantes. 

19.  Universidade. A consolidação do polo universitário em Foz do Iguaçu com 8 insti-

tuições de ensino superior, entre faculdades e universidades. 

20.  Zooconvivialidade. O surgimento de organizações não governamentais (ONGs) 

voltadas à assistência para animais, notadamente cães e gatos. 

 

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 reurbanização na Tríplice Fronteira, indicados para  

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

interessados: 

01.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Cataratas  do  Iguaçu:  Hidroenergologia;  Homeostático. 

03.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Cultura  de  Paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Ilegalidade  segregada:  Sociologia;  Nosográfico. 

07.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

08.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

09.  Paracriminologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Parailicitude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

12.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

 

A  REURBANIZAÇÃO  NA  TRÍPLICE  FRONTEIRA  É  TAREFA 
ATINENTE  ÀS  CONSCINS  INTERMISSIVISTAS  LÚCIDAS  

QUANTO  ÀS  REURBEXES  EM  CURSO,  PRIMANDO 
PELA  PAZ  E  MAXIFRATERNIDADE  PARADIPLOMÁTICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a riqueza cultural e a diversidade 

consciencial de região de Tríplice Fronteira? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com tais 

experiências? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Missão. Título Original: The Mission. País: Inglaterra. Data: 1986. Duração: 121 min. Gênero: Dra-
ma. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Roland Joffé. Elenco: 

Robert De Niro; Jeremy Irons; Aidan Quinn; Ray McAnally; Cherie Lunghi; Ronald Pickup; Chuck Low; & Liam Nee- 

son. Produção: Fernando Ghia; & David Puttnam. Desenho de Produção: Stuart Craig. Direção de Arte: John King;  
& George Richardson. Roteiro: Robert Bolt. Fotografia: Chris Menges. Música: Ennio Morricone. Montagem: Jim 

Clark. Companhia: Enigma Productions; Goldcrest Films Ltd.; & Kingsmere Productions Ltd. Outros dados: Palma de 

Ouro em Cannes; Oscar de Melhor Fotografia; Prêmio Bafta de melhor Ator Coadjuvante; Melhor Edição e melhor Trilha 
Sonora; Globo de Ouro de Melhor Roteiro. Sinopse: No final do Século XVIII, na América do Sul, padre jesuíta monta  

missão na tentativa de catequizar os índios. Rodrigo Mendoza é mercador de escravos espanhol, fazendo da violência  

o próprio modo de vida e matando o irmão na disputa da mulher amada. Com remorso, junta-se aos jesuítas nas florestas 
brasileiras e fará de tudo para defender os índios da escravidão. 
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R E V E R S Ã O    E X I S T E N C I A L  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reversão existencial é a ação de a consciência assumir, com holomaturi-

dade cosmoética, vivência evolutiva avançada, dentro do universo da Recexologia, buscando res-

tituir, devolver, retribuir ou distribuir fraternalmente o patrimônio de bens evolutivos recebidos 

da Vida e do Cosmos, seja intra ou extrafisicamente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo reversão deriva do idioma Latim, reversio, “ato ou efeito de rever-

ter”, e este de revertere, “voltar, tornar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo existencial vem 

igualmente do idioma Latim, existentialis, de existere, “ter existência real”. Apareceu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 01.  Reversão evolutiva. 02.  Primeiro passo da recin. 03.  Pré-requisito 

da recéxis. 04.  Crescendo evolutivo; neoestratégia evolutiva. 05.  Programa da automutação. 06.  

Autoviragem real; upgrade evolutivo. 07.  Exemplo evolutivo avançado. 08.  Desafio conscien-

cial; reeducação pessoal. 09.  Conquista evolutiva marcante. 10.  Neofilia. 

Neologia. As 3 expressões compostas reversão existencial, minirreversão existencial  

e megarreversão existencial são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 01.  Vida humana vulgar. 02.  Existência intrafísica trancada. 03.  Inte-

riorose. 04.  Armadilha energética. 05.  Existência na mesmice. 06.  Egocentrismo infantil. 07.  

Hábitos engessados. 08.  Rotinas inúteis. 09.  Escravidão aos tradicionalismos. 10.  Neofobia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a neopensenidade pessoal; a reciclagem holopensênica pessoal; o ato de 

parar para pensenizar mais profundamente; os neopensenes. 

 

Fatologia: a reversão existencial; a reversão da direção evolutiva; a retificação de ru-

mos; a reciclagem de valores; a reciclagem cognitiva; a reconciliação cósmica; a reciclagem 

grupocármica; a escala evolutiva; a ressoma; a autorreintegração com o Cosmos; a programação 

existencial (proéxis); a pausa para reflexão; a pesquisa da Conscienciologia; a autavaliação 

conscienciométrica; a atualização evolutiva; a libertação dos nichos interioróticos; o atacadismo 

consciencial; a autorganização; o uso do semancol; o autodestravamento; a maxidissidência; as 

redefinições libertárias; a neoestratégia evolutiva; o aprofundamento da abordagem ao megafoco; 

as prioridades evolutivas; a atualização da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a amortização evoluti-

va; a reciclagem sexual na dupla evolutiva; a inversão existencial; a reciclagem existencial; a evo-

lutividade pessoal; a itinerância conscienciológica; o exemplarismo cosmoético. 

 

Parafatologia: a descoberta da paraprocedência pessoal; o autorrevezamento multiexis-

tencial; o emprego da sinalética pessoal; a depuração dos bagulhos energéticos pessoais; o holor-

gasmo; o macrossoma pessoal; o tenepessismo; a projetabilidade lúcida (PL); a agenda extrafísica 

(agendex); a desperticidade; a extrapolação parapsíquica, evolutiva, sadia; a antimaternidade  

(gescon). 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19776 

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Binomiologia: o binômio usufruto-frutificação. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-colaboração-ativismo; o trinômio retri-

butividade-priorização-manutenção; o trinômio autavaliação-autorrenovação-maxifraternismo. 

Paradoxologia. No contexto da Experimentologia, a reversão existencial, aparente e pa-

radoxalmente, faz a conscin regredir para evoluir, ou seja: dá 1 passo atrás, recolhe-se intimamen-

te, volta para inventariar os recursos recebidos da Vida ou do Cosmos, impõe sinergismo catalíti-

co às energias conscienciais (ECs) e avança, a partir daí, potencializada com novo gás, em nova 

frente de desenvolvimento intraconsciencial. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Filiologia: a neofilia; a changofilia. 

Maniologia: a ergasiomania. 

Holotecologia: a invexoteca; a despertoteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Experimentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a conscin; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o ex-aluno de Curso Intermissivo; o voluntário da Instituição Cons-

cienciocêntrica (IC); o inversor existencial; o retomador de tarefa; o tenepessista (25% do Sere-

não); o projetor consciente; o professor de Conscienciologia; o epicentro consciencial (epicon lú-

cido). 

 

Femininologia: a mulher vivenciadora da antimaternidade cosmoética; a ex-aluna de 

Curso Intermissivo; a voluntária da Instituição Conscienciocêntrica (IC); a inversora existencial; 

a retomadora de tarefa; a tenepessista (25% da Serenona); a projetora consciente; a professora de 

Conscienciologia; a epicentro consciencial (epicon lúcida). 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens recyclicans; o Homo sapiens 

reflexivus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens neologus;  

o Homo sapiens parateaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreversão existencial = a prática da tenepes; megarreversão existen-

cial patológica = a transmigração extrafísica; megarreversão existencial homeostática = a condi-

ção da Serenologia. 

 

Culturologia: a reestratificação cultural. 

Mínima. Pela ótica da Recexologia, toda recéxis, pelo menos, começa com mínima re-

versão existencial e culmina com a reciclagem intraconsciencial (recin). 

 

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 reversão  existencial, indicados para a expansão das 

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

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

3.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 
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4.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

5.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

6.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

7.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

 

PARA  A  CONSCIN  PRÉ-SERENONA  VULGAR,  A  REVER-
SÃO  MAIS  RELEVANTE  É  ALCANÇAR,  EM  DUAS DÉCA-
DAS,  A  CONDIÇÃO  ASSISTENCIAL  DA  DESPERTICIDADE  

OU  50%  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  DO  SERENÃO. 
 

Questionologia. Qual categoria de reversão existencial você já executou até hoje? Qual 

reversão existencial você vai encarar agora? 
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R E V É S    F O R T A L E C E D O R  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O revés fortalecedor é a dificuldade, limitação ou adversidade inerente  

à condição humana, vivenciada de modo proveitoso pela conscin, homem ou mulher, e revertida 

em melhoria íntima ou ganho evolutivo pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo revés vem do idioma Latim, reversus, “revirado; avesso; que vol-

tou, que tornou”. Surgiu no Século XIV. A palavra forte deriva também do idioma Latim, fortis, 

“forte (física e moralmente); resistente; robusto; sólido; bem-feito; corajoso, bravo”. Apareceu no 

Século XIII. O vocábulo fortalecer surgiu em 1553. 

Sinonimologia: 01.  Contrariedade potencializadora. 02.  Dificuldade robustecedora.  

03.  Limitação autevolutiva; restringimento engrandecedor. 04.  Obstáculo fortificante.  

05.  Infortúnio consolidador. 06.  Derrota instrutora; fracasso esclarecedor. 07.  Perda elucidativa. 

08.  Malogro útil; vicissitude profícua. 09.  Tombo soerguedor. 10.  Mazela recicladora. 

Neologia. As 3 expressões compostas revés fortalecedor, minirrevés fortalecedor e ma-

xirrevés fortalecedor são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Adversidade debilitante; percalço abatedor; pertúrbio enfraquece-

dor. 02.  Bem-estar paralizante; facilidade estagnadora; vantagem acomodadora. 03.  Polivalência 

dispersante; talento alienador. 04.  Aporte desviador; fartura inebriante; liberdade desorientadora. 

05.  Mal desalentador; tragédia desoladora. 06.  Entrave retardador; queda estagnadora; tropeço 

refreador. 07.  Miséria desesperante; penúria perturbadora. 08.  Deficiência autovitimizadora.  

09.  Acidente superestimado; infortúnio cultuado. 10.  Aborrecimento inútil; tribulação desfavo-

rável. 

Estrangeirismologia: o no pain, no gain, incentivo dos fisiculturistas; o having a hard 

time, frequente na existência humana; o struggle for life darwinista; o dynamic equilibrium;  

o strong profile; o Traforium; a open mind para a recin pessoal; o approach inteligente; o leap 

cognitivo; a awareness evolutiva; o turning point cosmoético; o breakthrough exemplarista;  

o selfincrease rebound; o upgrade intraconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto a Autossuperaciologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste re-

vés irreversível. Aprendamos no revés. Revés: megaoportunidade evolutiva. Todo revés passa. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões da linguagem cotidiana, aplicáveis ao tema: se não ma-

ta, fortalece; há males revertidos para o bem; se a vida me dá limão, eu faço limonada. 

Citaciologia: – Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento o terá (Viktor Frankl, 

1905–1997). Embora o mundo seja cheio de sofrimento, ele também é cheio de superação (Helen 

Keller, 1880–1968). Sem luta, não há progresso (Frederick Douglass, 1818–1895). Uma vida sem 

desafios não vale a pena ser vivida (Sócrates, 470 –399 a.e.c.). No meio da dificuldade encontra-

se a oportunidade (Albert Einstein, 1879–1955). Não se aprende bem senão pela experiência 

(Francis Bacon, 1561–1626). O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo 

com mais inteligência (Henry Ford, 1863–1947). A alma mais forte e mais bem constituída  

é aquela que os sucessos não orgulham e que não se abate com os revezes (Plutarco de Queroné-

ia, 46–119). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolutividade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; a autopensenização retilínea imperturbável; os reciclopense-
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nes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a predominância da de-

terminação e da interassistencialidade no materpensene pessoal enquanto exemplo de conduta 

evolutiva; os pensenes da autorganização. 

 

Fatologia: o revés fortalecedor; as chances veladas de aprendizado na superação das in-

suficiências e estorcegões da vida humana; as megaoportunidades evolutivas propiciadas pelo res-

tringimento intrafísico da consciência pré-serenona; a inevitabilidade do choque biológico do re-

nascimento; a redução temporária do autodiscernimento pelo afunilamento consciencial da resso-

ma; as limitações cerebrais do período infantil; a necessidade de se aprender tudo de novo a cada 

ressoma; a ressoma vista enquanto nova chance de autorreciclagem intraconsciencial; a liberdade 

diminuída; a reperspectivação das relações saturadas; o sobrepairamento ao rolo compressor coti-

diano; o esgotamento progressivo das experiências intrafísicas favorecendo o enriquecimento dos 

conteúdos paracerebrais; a inteligência evolutiva (IE) pessoal sobressaindo aos revezes humanos; 

o arrivismo cosmoético; as interprisões grupocármicas enquanto raiz dos entraves atuais; o ansio-

sismo; as autovitimizações excessivas; os autassédios sistemáticos; os altos e baixos sócio-econô-

micos; as requisições interassistenciais grupocármicas; a ressoma em condições desfavoráveis  

e em ambientes difíceis; a frustração excessiva ante as exigências intrafísicas diuturnas; os dese-

quilíbrios paralisantes; as autofragilizações bloqueadoras da racionalidade; a superestimação das 

adversidades; a doença crônica; a deficiência física; a busca do sentido da vida; a Higiene Consci-

encial; a igualdade de ânimo na prosperidade e na adversidade; a qualificação da paciência; a resi-

liência ante os obstáculos da vida; a ausência de rebarbas emocionais; a coragem do autenfrenta-

mento; a atitude positiva; a análise fria do contexto; a adequação às circunstâncias; a lição de vi-

da; a superação dos limites pessoais; a assunção da responsabilidade perante os problemas in-

transferíveis; a reflexão antes da ação; a prospectiva quanto às repercussões das decisões sob 

pressão; o dia seguinte à calamidade; a assimilação do golpe trágico; a minimização do dano;  

a calma perante a atribulação; o amadurecimento na dificuldade; a serenidade ante as incertezas 

futuras; o ato de dar a volta por cima; a reverberação positiva da tares tácita do exemplarismo 

pessoal; as conquistas evolutivas indeléveis; o alcance do macrossenso; o autodiscernimento;  

a qualificação dos atributos conscienciais; a expansão da autolucidez; o otimismo íntimo; a ten-

dência natural ao bom humor; o desembaraço; o aumento da competência; a força presencial;  

a coragem; o estímulo desconhecido; o bom ânimo; a potencialização dos trafores; a desdramati-

zação dos problemas; as possibilidades do novo dia; o posfácio da tragédia; a estabilidade diante 

das perdas; o reequilíbrio após a desestabilização; a necessidade de novas experiências para a re-

novação intraconsciencial; a preferência pelo melhor; a escolha pela aceleração da evolução pes-

soal; o aumento da capacidade de adaptação; a qualificação das reações atávicas aos estímulos ex-

ternos; o restringimento pela deficiência física reforçando o restringimento biológico da ressoma; 

a doença mental; a limitação na condição de freio para a conscin ressomante; a escassez revelan-

do-se rendosa; o bom uso do bem-estar; a amplificação da consciencialidade; o desenvolvimento 

de novos talentos; o megafoco no prioritário; as renúncias cosmoéticas; a ampliação da holomatu-

ridade; a autossuficiência evolutiva; o neopatamar evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estreitamento da 

cosmovisão da consciex em vias de ressomar; a compulsoriedade da fieira de vidas sucessivas;  

a engenhosidade do processo multiexistencial; a autoindução intermissiva; as neoperspectivas de 

aplicação do aprendizado do Curso Intermissivo (CI) na dimensão intrafísica; o desconhecimento 

da pararrealidade dos heterassédios interconscienciais; as reconciliações de relações interconsci-

enciais pretéritas; a objeção íntima aos auto e heterassédios; a Paragenética resiliente; o acidente 

de percurso parapsíquico; a autodefesa bioenergética; o amparo extrafísico amenizando as maze-

las humanas; a confiança na assistência do amparo extrafísico; a recuperação dos cons; o foco lú-

cido na autodesperticidade; o exemplarismo da conscin para as consciexes; a desassedialidade 

qualificando o desempenho interassistencial; a herança genética robustecida pela auto-herança pa-

ragenética superavitária; a ascendência da Paragenética sobre a Genética Humana; a recuperação 
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de cons; a conquista do macrossoma; a reeducação massificada pela reurbex; a autovivência da li-

derança interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodisponibilidade interassistencial–oportunidade evo-

lutiva; o sinergismo coragem-resiliência no enfrentamento às tribulações; o sinergismo (limita-

dor) restringimento intrafísico–paragenética deficitária–debilidade genética; o sinergismo (posi-

tivo) restringimento intrafísico–arrivismo evolutivo; o sinergismo autoconfiança-heteroconfiança 

no amparo extrafísico; a aplicação sinérgica dos trafores pessoais na autossuperação dos trafa-

res; o sinergismo das autorresponsabilidades evolutivas; o sinergismo (impulsionador) autocon-

vicção-autodeterminação-autossuficiência. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da auteducação 

evolutiva; o princípio da autodisponibilidade frente às oportunidades evolutivas; o princípio da 

qualificação das manifestações conscienciais; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princí-

pio da economia de males; o princípio da evolução inarredável; o princípio da evolução consci-

encial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria darwinista da sobrevivência do mais apto ou seleção natural; a te-

oria da evolução consciencial; a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da evolução 

cosmoética. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da reciclagem intraconscien-

cial (recin); a técnica do estado vibracional; a técnica da autodecisão lógica; a técnica da evita-

ção das automimeses dispensáveis; a técnica da exaustividade; as técnicas antidispersão; as téc-

nicas pró-autorganização. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico na condição de propulsor da au-

torganização e das automelhorias evolutivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciologico da recéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito libertário das reciclagens intraconscienciais; os efeitos do passado 

sobre o novo soma; o efeito Hulk potencializando o vigor somático diante de situações críticas. 

Neossinapsologia: a acomodação sináptica cérebro-pensamento; as neossinapses de-

correntes das novas experiências; as neossinapses conquistadas na superação dos limites pesso-

ais; as neossinapses advindas dos autesforços interassistenciais cosmoéticos. 

Ciclologia: o papel do ciclo multiexistencial pessoal no desenvolvimento dos atributos 

conscienciais. 

Enumerologia: o revés revelado; o revés revolvido; o revés revisto; o revés reversível;  

o revés revertido; o revés revigorante; o revés reverberante. O autenfrentamento sincero; a vonta-

de inquebrantável; a autodeterminação javalínica; o autoimperdoamento implacável; a autocons-

ciencialidade ascendente; a interassistencialidade madura; o equilíbrio íntimo. 

Binomiologia: o binômio adversidade-superação; o binômio neorrequisições interassis-

tenciais–neoaquisições intraconscienciais; o binômio determinismo–livre arbítrio; o binômio 

compreensibilidade-serenidade; o binômio dificuldade-oportunidade; o binômio recéxis-recin;  

o binômio Reciclologia-reciclogenia; o binômio reciclagem intraconsciencial–neoperspectiva 

existencial. 

Interaciologia: a interação autobagagem paragenética–herança genética; a interação 

autossuperação-autodesempenho impulsionando a renovação intraconsciencial. 

Crescendologia: o crescendo psicomotricidade-psicotaquirritmia; o crescendo autorre-

ciclagens heteroinduzidas–autorreciclagens naturais; o crescendo sobrepairamento-anticonfliti-

vidade; o crescendo autovitimização-autossuficiência; o crescendo autodesassédio-heterodesas-

sédio; o crescendo estabilidade emocional–autopacificação; o crescendo falha-correção. 
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Trinomiologia: o trinômio desdita-desventura-desgosto; o trinômio vontade-intenciona-

lidade-autodisciplina; o trinômio megatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio crise-refle-

xão-superação; o trinômio recéxis-recin-interassistencialidade; o trinômio ganho evolutivo–salto 

evolutivo–bônus evolutivo; o trinômio autocatálise-autalavancagem-autossuficiência. 

Polinomiologia: o polinômio (ascendente) constância-perseverança-tenacidade-autode-

terminação. 

Antagonismologia: o antagonismo proatividade / reatividade; o antagonismo parar pa-

ra pensar / pensar sem parar; o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o anta-

gonismo otimismo lúcido / derrotismo desvairado; o antagonismo exemplarismo sutil / incoerên-

cia crassa; o antagonismo priorização evolutiva / dispersão regressista; o antagonismo resiliên-

cia / autovitimização; o antagonismo autacomodação / autodeterminação. 

Paradoxologia: o paradoxo da adaptação progressiva ao corpo-fole para futuro des-

carte; o paradoxo de o revés, bem aproveitado, poder proporcionar benefícios; o paradoxo de  

o bem-estar às vezes ser associado à pouca produtividade. 

Politicologia: a autocriticocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a opção pessoal pela lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a superaciofilia; a autorreciclofilia; a recinofilia; a recexofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a acidentoteca; a trafaroteca; a autocriticoteca; a volicioteca; a reciclo-

teca; a coerencioteca; a exemploteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autodis-

cernimentologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Acidentologia;  

a Psicossomatologia; a Ortopensenologia; a Perdologia; a Traumatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin arrimo familiar ou grupo-

cármico; 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 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; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofi-

exista; 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 experimentator; o Homo sapiens recyclator; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens 

adaptabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens autor-

ganisatus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens 

homeostaticus; o Homo sapiens exemplarissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrevés fortalecedor = a doença crônica exigindo autorganização diu-

turnamente; maxirrevés fortalecedor = a tetraplegia, condição de restrição física extrema, vivenci-

ada e superada cotidianamente. 

 

Culturologia: a cultura regressiva da zona de conforto permanente; a cultura da autor-

reflexão frequente; a cultura da reciclagem intraconsciencial. 

 

Autossuperaciologia. Dentre os propósitos da vida intrafísica humana, destaca-se a vi-

vência e a superação de revezes. Sob essa ótica, a evolução consciencial, até o patamar da Sereno-

logia, ocorre, prioritariamente, através das crises de crescimento e dos contingenciamentos da vi-

da intrafísica. É igualmente válido, nessa hipótese, supor toda a imperturbabilidade advir da tur-

bulência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 revés fortalecedor, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

07.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

09.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

12.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

 

O  EQUILÍBRIO  ÍNTIMO  E  A  AUTODETERMINAÇÃO  ANTE  

OS  REVEZES  DA  VIDA  HUMANA  DISTINGUEM  CLARAMEN-
TE  A  CONSCIN  LÚCIDA,  MAIS  ATENTA  ÀS  PORTUNIDA-

DES  DE  INTERASSISTÊNCIA  E  APRENDIZADO  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, às contrariedades inevitáveis do co-

tidiano? Ainda sofre com autovitimizações e revoltas infrutíferas ou já tira proveito das mesmas, 

encarando-as com otimismo e autoconfiança? 

 

A. O. D. 
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R E V I S Ã O    A U T O B I O G R Á F I C A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A revisão autobiográfica é a técnica de rememoração, registro, análise, crí-

tica e atualização da vida intrafísica pessoal, adotada pela conscin, homem ou mulher, rumo ao 

completismo existencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo revisão provém do idioma Latim, revisio, “ação de rever”. Surgiu 

em 1813. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O segundo elemento de composição bio deriva igualmente do idioma Grego, bios, 

“vida”. O terceiro elemento de composição grafia provém do mesmo idioma Grego, graphé, “es-

crita; convenção; documento; descrição”. A palavra biografia surgiu em 1825. 

Sinonimologia: 1.  Revisão autovivencial. 2.  Reexame autobiográfico. 3.  Releitura crí-

tica autobiográfica. 4.  Revisão da vida intrafísica pessoal. 5.  Reexame da trajetória autoproexo-

lógica. 6.  Requalificação autobiográfica. 

Neologia. As duas expressões compostas revisão autobiográfica básica e revisão autobi-

ográfica avançada são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Revisão biográfica de retrovida. 02.  Revisão de período intermis-

sivo. 03.  Primeira escrita autobiográfica. 04.  Autobiografia convencional. 05.  Autorrememora-

ção intrafísica emocional. 06.  Reescrita do romance autobiográfico. 07.  Rememoração vaga do 

passado intrafísico. 08.  Esquecimento da revisão fatuística pessoal. 09.  Autodescontinuidade vi-

vencial antiproexológica. 10.  Ignorância autobiográfica. 

Estrangeirismologia: o continuum do refinamento autoparaperceptivo proexológico;  

o checklist das autovivências; o feedback autevolutivo intrafísico; o aprofundamento do curricu-

lum vitae pessoal; a life story revisitada; a proéxis pessoal fazendo a vie d’exception; o déja vu 

oportuno confirmando trafores mentaissomáticos; a autochecagem encore et encore; a autorrevi-

são au fur et à mesure do amadurecimento pessoal; a parapercepção crescente do Zeitgeist da vida 

atual; o vade mecum da proéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autoproexologia. 

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

análise detalhada. Autorrevisão: profilaxia intraconsciencial. 

Proverbiologia. Eis 3 expressões populares relacionadas ao assunto: – A vida é curta. 

Estar no rumo certo faz a vida valer a pena. Sempre é bom ver a vida por outro ângulo. 

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

1.  “Autobiografia. Uma vida cosmoeticamente bem vivida já é uma autobiografia bem 

escrita através da autexemplificação”. 

2.  “Declaraciologia. O mais relevante na vida ou na biografia da conscin é quando a sua 

existência chama a atenção pesquisística das consciexes participantes dos Cursos Intermissivos 

(CIs) atuais. Onde está este dedo, há milhões de dedos. Pela exibição do polegar erguido pode-

mos inferir a existência da multidimensionalidade da consciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do compléxis; os proexopensenes; a proexopense-

nidade; o holopensene pessoal da autorganização biográfica; os grafopensenes; a grafopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade autobiográfica; a antidispersividade pensênica autobiográfica; o holopen-

sene pessoal da concentração prioritária; os prioropensenes; a prioropensenidade; a pensenização 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19784 

analítica de parafatos vivenciados; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a revisão autobiográfica; a reconstituição gráfica detalhada da trajetória intra-

física pessoal; a ressoma proexológica; a responsabilidade pela própria vida; o momento cosmoé-

tico da autopriorização evolutiva; o respeito à autocondição intraconsciencial na dosagem da in-

vestigação autobiográfica; a sutileza e continuísmo autopesquisístico crescentes; a parcialidade 

evidente da autoabordagem emocional; a predominância progressiva dos fatos sobre as interpreta-

ções; o crescente esclarecimento dos fatos relembrados; a rememoração de ocorrências esque-

cidas há décadas; a autossuperação da tendência em omitir fatos constrangedores; o autoinvesti-

mento no fortalecimento pessoal; o acesso corajoso à realidade nua e crua; o autoimperdoamento 

cosmoético; a reciclagem da acepção de pessoas; a profilaxia dos excessos no investimento auto-

biográfico; o levantamento dos trafores ociosos; os trafores revisando os trafares e pontuando os 

trafais; a autossuperação progressiva da dificuldade em aceitar o óbvio; os neotraços conscien-

ciais; a conjuminância traforística; os atributos operantes; os aportes recebidos e aplicados; a per-

cepção das sementes assistenciais plantadas no passado recente e confirmadas pelos frutos gera-

dos no presente; a autoprontidão crescente para a assistência; a autorreverificação do passo a pas-

so na assistência de médio e longo prazos; o ininterrupto autaprimoramento assistencial; os bons 

resultados evolutivos suplantando os maus; a autocorreção da rota proexológica oriunda da aná-

lise dos pífios resultados evolutivos; a conquista do autodomínio crescente dentro da proéxis pes-

soal; a Autopriorologia Proexológica; a lucidez quanto ao fluxo da vida; as metas alcançadas;  

a meta do autocompletismo; o autoacolhimento renovado; as heterobiografias consultadas; a auto-

formulação de hipóteses seriexológicas; os primoelementos pesquisísticos relativos à própria per-

sonalidade consecutiva; a autoconsciência gradativa do trabalho em equipe; a identificação das 

amizades raríssimas; o senso da maxiproéxis grupal; o valor imensurável do agradecimento pes-

soal às consciências registradas no Livro dos Credores; a gratidão aos compassageiros evolutivos; 

a gratidão aos amparadores intrafísicos; o lúcido preparo para a dessoma à frente em prol da lide-

rança interassistencial na próxima intermissão. 

 

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

quica autobiográfica; a ampliação parapsíquica da psicologia pessoal; o holoperfil consciencial;  

a História Consciencial Pessoal (HCP); a lucidez quanto ao contrafluxo sociológico e parassocio-

lógico; a identidade holobiográfica; a progressiva autonomia com relação aos amparadores extra-

físicos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a ancoragem consciencial intra e extrafísica; os extrapo-

lacionismos temporais promovidos pelos amparadores; a Central Extrafísica da Energia (CEE);  

a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o parapsi-

codrama; o histórico da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a expansão da auto-hipera-

cuidade; a recuperação dos cons autobiográficos alavancadores da proéxis; o autopreenchimento 

parapsíquico dos gaps da memória intrafísica; os retrofatos percebidos nos interstícios dos fatos 

biográficos; a revisão autorretrobiográfica implícita; a identificação dos links entre as diferentes 

ressomas; a simulcognição; a precognição; a maturidade holobiográfica; o autodiscernimento 

mentalsomático servindo de bússola consciencial; a gratidão aos amparadores extrafísicos; o pre-

paro para a revisão da FEP no próximo encontro com o evoluciólogo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo companhias intrafísicas–fases da vida; o sinergismo re-

tenção de memória–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo revisão textual–revisão existencial; 

o sinergismo arquivo pessoal–arquivo grupal; o sinergismo paraperceptivo camadas da realida-

de vivida–camadas revisiológicas; o sinergismo profilaxia da melin–profilaxia da melex; o siner-

gismo do sobrepairamento consciencial. 

Principiologia: o princípio autopesquisístico proexológico 1% de heteropesquisas e 99% 

de autopesquisas. 
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Codigologia: a complexificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); as cláusulas 

do CPC revisadas a partir do enredo autovivido da Cosmoética; a evolução dos autolimites cos-

moéticos agregando neovalores policármicos ao CPC. 

Teoriologia: a teática de autenfrentamento do princípio de contra fatos e parafatos não 

haver argumentos. 

Tecnologia: a técnica da revisão autobiográfica; a tenepessografia enquanto recurso 

técnico na revisão dos acertos e erros autobiográficos; a técnica do conscienciograma; a técnica 

do exercício mnemotécnico com a própria vida; a técnica introspectiva urobórica; a técnica da 

conscin autocobaia; a técnica da datação crono e paracronológica pessoal; a técnica do cotejo 

cronológico holobiográfico; a técnica do autoinventariograma; a técnica das múltiplas leituras 

do registro autobiográfico; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica das dinâmicas 

parapsíquicas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado no arquivamento 

cronológico e catalogação do acervo documental histórico da Holomemória da Conscienciologia 

(HLM), área suprainstitucional da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais 

(UNICIN). 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autor-

retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório consci-

enciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o la-

boratório conscienciológico da Holomnemonicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Intermis-

sivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos benéficos da autoimersão consciencial; o efeito da cronologia di-

minuindo a autemocionalidade diante dos fatos; o efeito autodiagnóstico da revisão autobiográ-

fica; o efeito halo da revisão autobiográfica; o efeito das reciclagens realizadas. 

Neossinapsologia: a revisão autobiográfica mapeando sinapses desativadas e ativando 

neossinapses; as neossinapses revisiológicas possibilitando formular neometas existenciais; as 

neossinapses evidenciando ciclos evolutivos; as neossinapses recuperando autotrajetórias espa-

ciais; as neossinapses favorecendo autoneopesquisas; o levantamento técnico de neodados a par-

tir das neossinapses autobiográficas; as neossinapses fortalecendo novas conquistas evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo das mudanças da vida; o percurso intrafísico atual no ciclo multiexis-

tencial; o estágio atual no ciclo evolutivo pessoal; o ciclo esforços proexológicos–novidades au-

tobiográficas; o ciclo Passadologia revisitada–Lexicologia autobiográfica enriquecida–Verifica-

ciologia da autoimagem real–Gesconologia neoverponológica publicada–Revisiologia quanto ao 

próprio nível evolutivo. 

Enumerologia: as fotografias; as filmagens; as cartas; as anotações; os diários; os docu-

mentos; os posts na Internet. A autoprogressão etária; a autoprogressão somática; a autoprogres-

são energética; a autoprogressão da tridotalidade; a autoprogressão profissional; a autoprogres-

são assistencial; a autoprogressão cosmoética. O autorroteiro; as autotramas; os autopalcos; os 

autopapéis; os autocenários; os autobastidores; os autodesenlaces. 

Binomiologia: o binômio ressoma-dessoma demarcando o intervalo entrevidas; o binô-

mio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio antes-depois do início da tenepes; o binômio 

antes-depois da primoprojeção consciente; o binômio admiração-discordância; o início da pes-

quisa do binômio autorrevezamento-heterorrevezamento; o binômio desmistificação-desdramati-

zação do passado; o binômio genética-paragenética; o auto-histórico do binômio voluntariado- 

-gesconografia. 

Interaciologia: a interação autorganização mental fatuística–autovalorização do tempo 

de vida; a interação fatos-parafatos mesmo quando aparentemente desconexos; a interação câ-

mara de reflexão autobiográfica–dinâmica operativa proexológica; a interação memória-evolu-

ção; a interação desbaste do ego–alijamento de fragmentos do passado. 

Crescendologia: o crescendo do autodesassédio; o crescendo da autolucidez da vida in-

trafísica; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo convergente estudos intra-
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físicos–estudos extrafísicos; o crescendo infância-juventude-adultidade-maturidade; o crescendo 

da autoconfiança assistencial; o crescendo memória lacunada–memória contínua; o crescendo 

da autoanticonflitividade; o crescendo da autossuperação psicossomática; o crescendo autor-

revisão psicológica–autorrevisão proexológica. 

Trinomiologia: o trinômio tabu–autanálise–livro aberto; o trinômio experiência-racio-

nalidade-lógica; o trinômio autodetalhismo–antiautocomplacência–auto-harmonia; a revisão do 

trinômio encontros-desencontros-reencontros; o trinômio identificação-retribuição-contribuição; 

o trinômio da dialética passado-presente-futuro; o trinômio preparação-realização-compléxis;  

o trinômio vontade inquebrantável–monitoramento da própria existência–resiliência autobiográ-

fica mentalsomática. 

Polinomiologia: o polinômio pontos de virada–obstáculos superados–gargalos ultra-

passados–reciclagens concluídas; o polinômio conjunções–agregações–aglutinações–seriações 

sutis dos fatos descortinando a proéxis; o polinômio (redes de interrelações) permanentes–provi-

sórias–ativadas–desativadas; o polinômio mnemônico higiene-ergonomia-reciclagem-anticroni-

cidade; a profilaxia do polinômio autenganos-autapriorismoses-pseudoautoisenções-autocaboti-

nismos-autegolatrias. 

Antagonismologia: o antagonismo reconhecimento maduro dos próprios erros / autovi-

timização; o antagonismo vida mundana / cumprimento da proéxis; o antagonismo procrastina-

ção / compléxis; o antagonismo autorrevisão egoica / autorrevisão inegoica; o antagonismo au-

torreprogramação pessoal / atitude antiproéxis; o antagonismo continuísmo consciencial / desli-

gamento consciencial; o antagonismo ignorância autobiográfica / compléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autoinvestimento evolutivo resultar em autodoação ta-

rística qualificada; o paradoxo de o autavanço parassociológico permitir revisar a autobiografia 

pessoal; o paradoxo de a conscin ajudar os outros e não ajudar a si mesma; o paradoxo de o in-

vestimento autobiográfico autocrítico não significar ampliação egoica; o paradoxo de o avanço 

cosmovisiológico fazer revisar a própria intraconsciencialidade. 

Politicologia: a autobiocracia; a autocriticocracia; a autopesquisocracia; a proexocra-

cia; a evoluciocracia; a holomnemocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da proéxis; a lei do maior esforço aplicada à re-

visão autobiográfica. 

Filiologia: a grafofilia; a autofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a grafopenseno-

filia; a neofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a grafofobia; a autofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofo-

bia; a pensenofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia. 

Mitologia: a autossuperação do mito de Narciso; o mito da neutralidade autobiográfica. 

Holotecologia: a autobiografoteca; a autografoteca; a biografoteca; a holomnemoteca;  

a proexoteca; a conscienciometroteca; a fototeca; a documetoteca; a autogesconoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopesquisologia; a Autopriorologia; a Au-

texemplologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoinventariologia; a Autoproexologia; a Proe-

xologia; a Conscienciografologia; a Holomnemonicologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin holomemorialista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; 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 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 holomemorialista, o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; 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 intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: revisão autobiográfica básica = aquela voltada para a realização da auto-

proéxis; revisão autobiográfica avançada = aquela voltada para a realização da maxiproéxis grupal. 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoproexologia; a cultura 

da Priorologia; a cultura da Autorrefutaciologia; a cultura da Holomemoriologia; a cultura da 

Autorrevezamentologia; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Tipologia. Consoante a Holomnemonicologia, eis, por exemplo, 17 tipos de revisão au-

tobiográfica listados em ordem alfabética, segundo a finalidade prioritária, combináveis entre si, 

visando enriquecer os estudos da conscin interessada, homem ou mulher: 

01.  Autorrecicladora: a identificação de hábitos, traços e padrões holopensênicos pes-

soais. 

02.  Autorrevezamental: o reconhecimento do grupocarma, grupo evolutivo, paraproce-

dência, relações parassociais e identidade extrafísica. 

03.  Conscienciométrica: a autavaliação do rendimento evolutivo. 

04.  Consciencioterapêutica: o levantamento do histórico de traços patológicos. 

05.  Cosmovisiológica: a ampliação cognitiva multidimensional e multiexistencial, rumo 

ao descortino da auto-holobiografia. 

06.  Cronêmica: o aprofundamento e detalhamento dos Zeitgeists, datações de fatos  

e parafatos. 

07.  Decidológica: o inventário de dados necessários à tomada de decisão pessoal. 

08.  Expandida: o estabelecimento de relações ou cotejos entre determinado(s) tema(s), 

período(s) e fase(s). 

09.  Geral: a revisão abrangendo a vida completa. 

10.  Localizadora: a localização de fato(s), parafato(s), período(s), data(s) e fase(s) da 

proéxis. 

11.  Mnemônica: o preenchimento de vazios na automemória favorecendo construir  

o puzzle pessoal e a ligação de pontas rumo ao continuísmo consciencial. 

12.  Organizadora: a reunião e ordenamento de registros e dados. 

13.  Produmétrica: a verificação da Tenepessologia, Autovoluntariologia e Autogesco-

nologia. 

14.  Proxêmica: a investigação de locais, cidades, cenários, viagens, geografias e meso-

logias. 
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15.  Seriexológica: o arrolamento de indícios de vidas passadas, períodos intermissivos  

e Curso Intermissivo (CI). 

16.  Sintética: a análise da síntese temática e / ou cronológica da vida completa. 

17.  Temática: o aprofundamento de determinado(s) tema(s) da vida integral. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 revisão autobiográfica, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

06.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

07.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Autoidentificação:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Autorrealismo  pró-compléxis:  Completismologia;  Homeostático. 

12.  Clímax  existencial:  Ressomatologia;  Homeostático. 

13.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  egobiografia  proexológica  comparada:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

 

ANALISAR  A  VIDA  SOB  O  PRISMA  DO  PARADIGMA  

CONSCIENCIAL  ALARGA  OS  HORIZONTES  DA  CONSCIN.  
REVER  CRÍTICA  E  PERIODICAMENTE  A  AUTOBIOGRAFIA  

EVIDENCIA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  INTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já superou a autoinibição quanto ao estudo apro-

fundado e detalhado da própria vida? Qual nível de aproveitamento evoluciológico tem conquis-

tado a partir dessa autopesquisa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 146, 200, 212 e 214. 
2.  Idem; L xico 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.;  ssociação  nternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 162 e 475. 

3.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 9 a 140. 
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 Projecio-

logia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 530 a 557. 

 

L. J. 
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R E V I S Ã O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A revisão conscienciológica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, no âmbito da Conscienciologia, com atenção concentrada máxima, proceder ao exame 

minucioso de textos semiprontos às provas de impressão, quanto ao conteúdo e à forma, com  

o fito de sugerir e / ou promover as necessárias atualizações, ajustes, reparações, correções, reti-

ficações, refinamentos e clarificações nos originais, constituindo parte fundamental e insubstituí-

vel do processo de elaboração do produto grafopensênico final. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra revisão deriva do idioma Latim, revisio, “ação de rever; revisão”, 

constituída pelo prefixo re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensifica-

ção”, e pelo verbo videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; compreender; examinar; considerar; ver 

com os olhos do espírito”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consciência procede igualmente 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 no 

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

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

Sinonimologia: 1.  Revisão de texto conscienciológico. 2.  Revisão tipográfica conscien-

ciológica. 3.  Correção das provas conscienciológicas de impressão. 4.  Exame minucioso de re-

dação conscienciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo revisão: 

antirrevisão; antirrevisor; antirrevisora; hiperrevisão; hiperrevisor; hiperrevisora; irrevisibili-

dade; megarrevisão; megarrevisor; megarrevisora; minirrevisão; minirrevisor; minirrevisora; 

revisada; revisado; revisador; revisadora; revisar; revisável; revisibilidade; Revisiologia; revi-

siológica; revisiológico; revisionismo; revisionista; revisionística; revisionístico; revisível; revi-

sor; revisora; revisório; revisto; telerrevisão; telerrevisor; telerrevisora. 

Neologia. As 3 expressões compostas revisão conscienciológica, revisão consciencioló-

gica amadora e revisão conscienciológica profissional são neologismos técnicos da Consciencio-

grafologia. 

Antonimologia: 1.  Redação conscienciológica. 2.  Conscienciografia. 3.  Verbetografia 

conscienciológica. 4.  Autorado conscienciológico. 

Estrangeirismologia: o copy-desk da editora; a proofreading; a importância da peer re-

view no corpus do conhecimento científico; o know-how revisiológico; o acid test textual final  

e decisivo; o check-list das etapas revisiológicas; os softwares off-line e online de apoio ao re-

visor. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade mentalsomática da Comunicologia Escrita. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Revisão: 

primeira retratação. Revisões inspiram neopesquisas. Revisão: assistência autoral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da redação e revisão conscienciológica; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenida-

de; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopen-

senes; a nexopensenidade; a autopensenização especializada predominante no pen. 

 

Fatologia: a revisão conscienciológica; o aumento das publicações conscienciológicas 

chamando atenção para a importância das revisões textuais; a prioridade de qualificar a revisão 
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conscienciológica; a administração dos recursos intelectuais; a base mentalsomática intrafísica;  

o ambiente organizado; a iluminação favorável ao trabalho intelectual; o calendário; a escrivani-

nha; as gavetas; as mesas auxiliares; os armários adequados; as ferramentas de trabalho; os obje-

tos de suporte para textos e livros; a lupa; as canetas; os marcadores de texto; as réguas; as resmas 

de papéis; os pesos de papéis; as pastas; os quadros murais; o assento facilitador da postura ergo-

nômica por longos períodos de trabalho; o supedâneo; as fontes de pesquisa físicas e eletrônicas; 

as consultas; as traduções; a biblioteca particular; os livros de referência; os dicionários; as enci-

clopédias; as obras sobre gramática; os periódicos; os manuais; os catálogos; a Enciclomática;  

a Bibliomática; o ideal de ler no mínimo duas vezes o texto em revisão; os limites de atuação do 

revisor; a improdutividade da revisão da forma após a redação inicial; o fato da forma poder pre-

judicar ou facilitar a apresentação e a apreensão do conteúdo; as peculiaridades das revisões de 

neoconteúdos; a atenção à Cacologia; os 29 vocábulos intrusivos considerados parasitas da lin-

guagem na redação conscienciológica; as letras e linhas viúvas; o acordo ortográfico implantado 

no Brasil de 2009 a 2011 e em vigor a partir de 2012; o uso apropriado dos neologismos cons-

cienciológicos discordantes do Português corrente; a identificação do foco do texto em revisão;  

a atenção ao público-leitor formado por intermissivistas; a atenção ao público-leitor formado por 

leigos em Conscienciologia; o cotejamento das emendas com os originais trabalhados anterior-

mente; a comparação das citações com as fontes primárias; os critérios para formulação de su-

gestões e códigos de revisão; a fundamentação das sugestões indicadas; a verificação e reverifica-

ção de cada sugestão de revisão; a isenção do revisor enquanto profissional e leitor, posiciona-

mento difícil de ser replicado pelo autor; o fato da qualidade da revisão depender da saúde do 

revisor; o fato de nem toda crítica textual corresponder à realidade da obra revisada; a revisão 

tendenciosa; os pareceres editoriais; a responsabilidade de quem promove devolutivas textuais;  

o planejamento e acompanhamento dos feedbacks a fim de evitar o desenvolvimento de reações 

inesperadas e indevidas por parte do autor; o fato de todo texto conscienciológico publicado im-

plicar na assistência interconsciencial de pelo menos 2 revisores textuais; o fato da responsabili-

dade final pela publicação ser do editor e não do autor; as diversas etapas cronológicas da revisão; 

o revisionismo linguístico; a revisão dos acontecimentos; a revisão dos hábitos pessoais; a revisão 

das megaprioridades interassistenciais; a revisão das autocognições; a auteducação grafopensêni-

ca; os autesclarecimentos grafopensênicos; o autodidatismo permanente; os cursos de especializa-

ção com foco na revisão textual; as verpons; os indispensáveis ajustes e acréscimos provindos das 

revisões; o ato de registrar as palavras precisas nos locais adequados; a máxima valorização das 

palavras. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a relação entre o parapsiquismo e a revisão textual observada nas 

sincronicidades e extrapolacionismos vivenciados; o estado de atenção concentrada precursor  

e facilitador de estado alterado de consciência (EAC), capaz de otimizar parapercepções no traba-

lho de revisão conscienciológica; os amparadores técnicos da função conscienciográfica; as con-

tribuições ao processo de autorrevezamento multiexistencial dos autores da Conscienciologia; as 

inspirações da Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo revisão das ideias–revisão textual; o sinergismo revisão 

existencial–revisão textual; o sinergismo revisão textual–consistência do conteúdo; o sinergismo 

voluntariado revisiológico–aprendizagem pessoal; o sinergismo apuro intelectual–precisão téc-

nica; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo parapsiquismo-revisão. 

Principiologia: o princípio técnico da revisão de verificar todo registro textual de preci-

são incerta; o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da 

primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio da verbação; o princípio autocrítico do “papel 

aceitar qualquer ideia”; o princípio comunicativo de “para o bom entendedor, meia palavra bas-

ta”; o princípio evolutivo “não corrigir o erro alheio é errar também”. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enfatizando a autorresponsabilida-

de pessoal quanto à clareza comunicativa dos textos conscienciológicos pessoais e os revisados, 

redigidos por outrem. 

Teoriologia: o fato de Platão (428–347 a.e.c.) e Aristóteles (384–322 a.e.c.) ainda serem 

considerados fontes primárias para a teoria literária na busca de afirmações válidas para todos os 

textos e constantes a-históricas tais como: as teorias centradas no autor; as teorias com base no 

texto; as teorias da intertextualidade; as teorias centradas no leitor; as teorias centradas na 

codificação ou nas estruturas textuais; as teorias centradas no contexto nos quais os escritos não 

são considerados estruturas primárias, mas resultados de sintomas históricos e sociais. A teoria 

geral da gramática; a teoria e crítica dos textos científicos. 

Tecnologia: a obtenção de zelo e rigor técnico revisiológico; o polinômio grafotécnico 

concentração-detalhismo-exaustividade-circularidade; a técnica da consulta a 50 dicionários; as 

técnicas da Conformática Conscienciológica; a técnica da Impactoterapia Cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado na Editares; o voluntariado no Journal of Conscientio-

logy; o voluntariado na revista Conscienciologia Aplicada; o voluntariado na revista Conscien-

tia; o voluntariado na revista Scriptor; o voluntariado no Jornal da Cognópolis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível 

dos Editores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Revisores da Conscienciologia; o Co-

légio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: os efeitos de erros e gafes publicados comprometendo autores, revisores  

e editores; os efeitos das múltiplas revisões na qualificação da interassistencialidade textual; os 

efeitos interassistenciais provenientes das revisões conscienciológicas; os efeitos do ambiente 

intelectual bem preparado na qualidade das revisões; os efeitos da Tecnologia da Informação 

(TI) na agilização das consultas aos dicionários; os efeitos da autorganização intelectual nas 

atividades revisiológicas; o efeito halo das pesquisas continuadas; os possíveis efeitos da dedica-

ção às revisões textuais na revisão panorâmica pós-dessomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses relacionadas à ampliação contínua do conhecimento 

pessoal grafopensenológico; as neossinapses do revisor construídas pela associação complemen-

tar às ideias expressas nos textos revisados. 

Ciclologia: o ciclo pensenização-investigação-redação-revisão-editoração-impressão- 

-publicação-distribuição; o ciclo de revisões até o texto atingir a maturidade; o ciclo natural das 

pesquisas técnicas; o ciclo vivência-autopensenização-leitura-anotação-colóquio-palestra-curso- 

-redação-revisão. 

Enumerologia: os panfletos; as cartas; os relatórios; as apostilas; os artigos; os verbetes; 

as monografias; as dissertações; as teses; os manuais; os livros; os dicionários; as enciclopédias. 

Binomiologia: o binômio revisão no monitor–revisão no papel; o binômio pesquisa- 

-revisão; o binômio coesão textual–coerência textual; o binômio progresso-rotina; o binômio re-

visão-insight; o binômio admiração-discordância; o binômio esforço-sucesso; o binômio autocrí-

tica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação perfil psíquico (consciencialidade)–conhecimentos pessoais; 

a interação elementos textuais positivos–elementos textuais negativos na composição de resenha 

crítica; a qualidade da interação autor-revisor no resultado final da gescon; a interação feedbacks 

textuais individuais–feedbacks textuais grupais; a interação faculdades mentais–parapercepções 

multidimensionais; a interação sugestão de revisão–ampliação textual–clarificação das ideias;  

a interação autores- revisores- editores da CCCI. 

Crescendologia: o crescendo monografia-dissertação-tese; o crescendo carta-artigo- 

-livro; o crescendo manual-tratado-enciclopédia; o crescendo do refinamento estilístico do revi-

sor dedicado; o crescendo regressivo falha de revisão–hiperrevisão–antirrevisão; o crescendo 

revisão final–revisão finalíssima–cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio revisão conceitual–revisão bibliográfica–revisão textual;  

o trinômio leitura-redação-revisão; o trinômio autor-revisor-editor; o trinômio hipótese-revisão- 
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-confirmação; o trinômio verificação-confirmação-revisão; o trinômio consciencialidade-respon-

sabilidade-assistencialidade; o trinômio autoprioridade-autodesafio-autossuperação; o trinômio 

palavra certa–local adequado–comunicação eficaz. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio 

leitura-atenção-percepção-revisão. 

Antagonismologia: o antagonismo cansaço / disposição; o antagonismo exatidão / er-

ro; o antagonismo consistência textual / incoerência conteudística; o antagonismo revisão / hi-

perrevisão; o antagonismo revisão / antirrevisão; o antagonismo heterocrítica anticosmoética 

/ heterocrítica cosmoética; o antagonismo revisão eficaz / revisão ineficaz; o antagonismo erros 

imperdoáveis / estilos redacionais toleráveis; o antagonismo oralidade / textualidade; o antago-

nismo dispersão consciencial / atenção concentrada revisiológica. 

Paradoxologia: o paradoxo da tradução da vivência parapsíquica na comunicação 

escrita; o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo de ser mais sólido 

o esclarecimento promovido pela heterocrítica cosmoética destrutiva. 

Politicologia: a proexocracia; a democracia pura; a lucidocracia; a assistenciocracia;  

a parapercepciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia. As políticas editoriais aplicadas 

na Conscienciocentrologia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autaprimoramento revisiológico. 

Filiologia: a leiturofilia; a conscienciografofilia; a priorofilia; a questionofilia; a consul-

tofilia; a assistenciofilia; a cognofilia. 

Fobiologia: a eliminação definitiva da disciplinofobia; o combate à normatofobia; a au-

sência da lexicofobia; a superação definitiva da heterocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da psicose do revisor; a síndrome da hipomnésia. 

Maniologia: a mania da dúvida; a mania da correção. 

Mitologia: a eliminação do mito da inspiração sem transpiração pela conscin lúcida;  

a compreensão do mito do exclusivismo autoral absoluto. 

Holotecologia: a comunicoteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca;  

a cognoteca; a metodoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Comunicologia; 

a Revisiologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Argumen-

tologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Linguís-

tica; a Filologia; a Estilologia; a Conformaticologia; a Lexicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial. 

 

Masculinologia: o revisor; o escritor; o autor; o pesquisador; o intelectual; o sistemata;  

o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o comunicólogo; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;  

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o evolució-

logo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

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

o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agita-

dor de ideias. 

 

Femininologia: a revisora; a escritora; a autora; a pesquisadora; a intelectual; a sistema-

ta; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a comunicóloga; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a au-

todecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a conscien-
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cióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; 

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a evolució-

loga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; 

a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agita-

dora de ideias. 

 

Hominologia: o  omo sapiens auctor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens analy-

ticus; o  omo sapiens autolucidus; o  omo sapiens intellegens; o  omo sapiens cognitor; o Ho-

mo sapiens studiosus; o  omo sapiens philologus; o  omo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

reeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: revisão conscienciológica amadora = o trabalho voluntário inexperiente 

do revisor eventual; revisão conscienciológica profissional = o trabalho voluntário sistemático  

e especializado do revisor veterano. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia Conscienciológica; a autoinserção gradativa 

na cultura da redação conscienciológica; a cultura da Conscienciografologia; a cultura da pri-

mazia da escrita; a autoformação cultural expressa nos textos e revisões pessoais. 

 

Taxologia. No universo da Conscienciografologia, eis, como exemplos, na ordem alfa-

bética, 100 categorias de revisões: 

01.  Revisão acadêmica. 

02.  Revisão bibliográfica. 

03.  Revisão científica. 

04.  Revisão comercial. 

05.  Revisão conformática. 

06.  Revisão da forma. 

07.  Revisão das formas variantes. 

08.  Revisão de abreviaturas. 

09.  Revisão de acrônimos. 

10.  Revisão de algarismos. 

11.  Revisão de arcaísmos. 

12.  Revisão de artigo. 

13.  Revisão de cacófato. 

14.  Revisão de capa. 

15.  Revisão de chavões. 

16.  Revisão de citações. 

17.  Revisão de cognato. 

18.  Revisão de coletivos. 

19.  Revisão de composição. 

20.  Revisão de conceitos. 

21.  Revisão de conectivos. 

22.  Revisão de conteúdo. 

23.  Revisão de contracapa. 

24.  Revisão de dados. 

25.  Revisão de definição. 

26.  Revisão de diagramação. 

27.  Revisão de dicionário. 

28.  Revisão de divisões textuais. 

29.  Revisão de editoração. 
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30.  Revisão de editorial. 

31.  Revisão de enciclopédia. 

32.  Revisão de enumerações. 

33.  Revisão de especialidade. 

34.  Revisão de estilística. 

35.  Revisão de estrangeirismos. 

36.  Revisão de figuras. 

37.  Revisão de frontispício. 

38.  Revisão de gerúndios. 

39.  Revisão de gescon. 

40.  Revisão de gráfico. 

41.  Revisão de gralha. 

42.  Revisão de hifenizações. 

43.  Revisão de hipótese. 

44.  Revisão de hominis. 

45.  Revisão de homônimos. 

46.  Revisão de índice alfabético. 

47.  Revisão de índice geográfico. 

48.  Revisão de índice remissivo. 

49.  Revisão de letras e linhas viúvas. 

50.  Revisão de literatura. 

51.  Revisão de livros. 

52.  Revisão de manuais. 

53.  Revisão de metáforas. 

54.  Revisão de neologismos. 

55.  Revisão de neoverpons. 

56.  Revisão de originais. 

57.  Revisão de parônimos. 

58.  Revisão de pesquisa. 

59.  Revisão de pleonasmos. 

60.  Revisão de pontoações. 

61.  Revisão de prefácio. 

62.  Revisão de prefixos. 

63.  Revisão de radicais. 

64.  Revisão de referências. 

65.  Revisão de remissões. 

66.  Revisão de resultados. 

67.  Revisão de rimas. 

68.  Revisão de seções textuais. 

69.  Revisão de siglas. 

70.  Revisão de solecismos. 

71.  Revisão de sufixos. 

72.  Revisão de sumário. 

73.  Revisão de tabelas. 

74.  Revisão de terminologia. 

75.  Revisão de textos de divulgação. 

76.  Revisão de títulos. 

77.  Revisão de transparências. 

78.  Revisão de tratados. 

79.  Revisão de vamines. 

80.  Revisão de variáveis. 

81.  Revisão de verbetes. 

82.  Revisão de verpons. 
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83.  Revisão do planejamento. 

84.  Revisão estrutural. 

85.  Revisão etimológica. 

86.  Revisão gramatical. 

87.  Revisão idiomática. 

88.  Revisão jornalística. 

89.  Revisão lexicográfica. 

90.  Revisão linguística. 

91.  Revisão no monitor. 

92.  Revisão no papel. 

93.  Revisão onomástica. 

94.  Revisão ortográfica. 

95.  Revisão profissional. 

96.  Revisão semântica. 

97.  Revisão sistemática. 

98.  Revisão técnica. 

99.  Revisão textual. 

100.  Revisão virtual. 

 

Diretriz. Segundo a Reeducaciologia, a diretriz básica para o exercício de revisão cons-

cienciológica é a de rever todo texto, em primeiro lugar, a partir da perspectiva conteudística e ta-

rística da pesquisa em apreciação. O mais inteligente é buscar contribuir para a leiturabilidade do 

conteúdo interassistencial. 

Eliminação. Em segundo lugar, após ter claro as questões de fundo torna-se relevante  

a eliminação de erros de digitação, repetições, cacófatos, equívocos gramaticais, expressões ina-

dequadas, atendimento às normas, deslizes conceituais, abordagens obscuras, ausência de nexo no 

encadeamento de ideias, dentre outros fatores relevantes. 

Critérios. No contexto das atividades de revisão textual em Conscienciologia o ideal se-

ria ambos, autor e revisor, estarem cientes de orientações e critérios para a promoção de devoluti-

vas, com atenção à empatia consciencial, à tecnicidade interassistencial e à heterocrítica cosmo-

ética. 

 

Etapas. A apresentação de resultados de avaliação textual apresentam, entre outras,  

3 etapas básicas a serem convenientemente analisadas, aqui expostas na ordem lógica: 

1.  Registros. A revisão, quando em arquivo eletrônico ou no papel, requer atenção redo-

brada quanto à precisão e clareza das sugestões registradas no computador ou à mão, conside-

rando-se a posterior leitura e compreensão do autor. 

2.  Devolutivas. As devolutivas presenciais, segundo o posicionamento pessoal das 

conscins envolvidas, abrangem duas considerações, aqui dispostas na ordem lógica: 

 

A.  Revisor. É fundamental para o revisor, na condição de assistente grafopensenoló-

gico, promover favorável nível de interlocução com o autor a fim de evitar equívocos ou erros de 

interpretação e, também, de certificar se as sugestões encontram-se de acordo com as reais inten-

ções implícitas no texto. 

B.  Autor. Por outro lado, o autor precisa estar consciente das dificuldades relacionadas 

ao processo de receber e assimilar heterocríticas construtivas. Em virtude da dedicação à pesqui-

sa, em alguns casos, identifica-se com a obra em desenvolvimento e tende a reagir diante de su-

gestões de melhorias. 

 

3.  Reencontros. Em seguida ao encontro de devolutiva, é válido ponderar sobre a possi-

bilidade de ser agendada nova reunião a fim de verificar a apreensão das sugestões de revisão 

pelo autor. É frequente, nos dias seguintes, alguns pontos abordados não terem ficado claros para 

o escritor. 
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Solicitações. Em termos ideais, revisores, autores e editores devem avaliar as solicita-

ções de revisão criticamente, em primeiro lugar, checando a eventual existência de conflito de 

interesse do revisor e, em segundo lugar, se dispõe do tempo necessário para a realização do tra-

balho. 

 

Dicas. Eis 8 perguntas, na ordem lógica, a serem feitas sobre o texto em análise e capa-

zes de contribuir com a revisão técnica: 

1.  Coerência. A pesquisa em questão é coerente com o título e objetivo? 

2.  Proposta. A proposta da pesquisa tem viabilidade? 

3.  Argumentos. Os dados e argumentos empregados são consistentes? 

4.  Fundamentação. As conclusões têm fundamento nas informações apresentadas? 

5.  Repetição. O trabalho é composto de mera repetição de publicações anteriores? 

6.  Relação. O texto constitui simples relação de ideias, ao modo brainstorming? 

7.  Conclusão. A conclusão é significativa? 

8.  Fechamento. O texto termina abruptamente com morte súbita? 

 

Cogniciologia. O exercício da revisão possibilita ponto de vista privilegiado em relação 

ao conhecimento. Além de obviamente registrar os erros flagrantes, o revisor não deve prescindir 

de identificar aqueles ainda desconhecidos. Daí a importância do princípio técnico da revisão de 

se verificar nos instrumentos do saber lexicográficos todo registro do qual não se tenha certeza da 

exatidão. Atitude sem a qual o revisor se vê incapaz de reconhecer imprecisões, enganos ou 

desconhecimentos, tendendo a promover sugestões insuficientes. 

Autevoluciologia. A identificação e permanente ajuste do desconhecido por meio do au-

todidatismo contínuo constitui material vital para o planejamento e priorização 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 revisão conscienciológica, indicados para a expansão 

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

01.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

08.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

 

A  ELABORAÇÃO  DE  REVISÕES  CONSCIENCIOLÓGICAS  

CONSTITUI  RETRIBUIÇÃO  PRIORITÁRIA  DE  TODO  PESQUI-
SADOR-AUTOR  LÚCIDO,  CONSIDERANDO-SE  AS  CONTRI-

BUIÇÕES  RECEBIDAS  NAS  PUBLICAÇÕES  PESSOAIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, retribui as revisões textuais conscienciológicas 

recebidas? O quanto você escreve? O quanto você revisa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Academia Brasileira de Letras; Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa; apresentação de Cicero 

Sandroni; XCVIII + 878 p.; 1.530 estrangeirismos; 3.500 reduções; glos. 390.000 termos; 28 x 21 x 5 cm; enc.; 5a Ed.; 
Global; São Paulo, SP; 2009; páginas LI a LIII. 

2.  Ferraro, Cristiane; & Tornieri, Sandra; organizadoras; Curso Formação de Autores: Módulo 8 Revisão; 

Apostilha; 2 partes; 20 enus.; 25 refs.; 6 anexos; 28 x 21 cm; 3a Ed.; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2005; páginas 1 a 84. 

3.  Ribeiro, Luciana; Revisão Acolhedora; Scriptor; revista; Ano 2; N. 2; 24 enus.; 18 refs.; União Internacio-

nal dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 69 a 96. 
4.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica (Inclui 2 vocabulários: 

novos termos do acordo ortográfico e neologismos da Conscienciologia discordantes do Português corrente); pref. de Au-

gusto Freire, Cathia Caporali e Eliane Wojslaw, coordenadores do Conselho Internacional de Neologística (CINEO); 188 
p.; 38 enus.; glos. 1.373 termos; glos. 721 neologismos; 35 refs.; 14 x 21 cm; enc.; 2a Ed.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 1 a 188. 

5.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-
mos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 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 27 e 28. 
6.  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 61 e 63. 
7.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 2 pontoações; 

1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 ane-
xo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 303. 

8.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;  
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 8, 14, 23  

e 771. 

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

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 144. 

 

A. P. 
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R E V I S Ã O    G R Á F I C A    P A R A P S Í Q U 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 revisão gráfica parapsíquica é o paramétodo revisístico textual a partir 

do paradigma consciencial, no qual o produto revisado se torna mediador interacional gerador de 

campos comunicativos interdimensionais pensênicos, visando a ampliação ideativa, a interassis-

tencialidade e a concretização da gescon. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra revisão vem do idioma Latim, revisio, “ação de rever; revisão”. 

Apareceu no Século XIX. O vocábulo gráfico deriva do idioma Grego, gráphó, “escrever; inscre-

ver”. O segundo elemento de composição para provém do mesmo idioma Grego, pará, “por in-

termédio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme,  

e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. 

Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Revisão parapsíquica de textos. 2.  Hololeitura heterocrítica revisiva 

de texto. 3.  Paratécnica interassistencial de revisão de textos. 4.  Pararrevisão gráfica. 5.  Revisão 

gráfica multidimensional. 6.  Revisão gráfica conscienciométrica. 

Neologia. As 3 expressões compostas revisão gráfica parapsíquica, revisão gráfica pa-

rapsíquica inicial e revisão gráfica parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Autodis-

cernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Revisão unidimensional de textos. 2.  Revisão cartesiana de texto; 

revisão intrafísica convencional. 3.  Revisão gráfico-grafêmica. 4.  Hiperrevisão. 5.  Leitura su-

perficial; revisão às pressas. 6.  Julgamento via revisão gráfica. 

Estrangeirismologia: a peer-review multidimensional do revisor parapsíquico e das 

equipexes de amparo técnico visando a publicação; o know-how teático sedimentado na sustenta-

bilidade energética e parapsíquica dos campos de revisão; as prâksis pararrevisivas do revisor ve-

terano; o upgrade da releitura paratextual; a performance assistenciológica do revisor parapsíqui-

co; a finesse revisiva nas assinaturas pensênicas das marcas de revisão; a délicatesse no acolhi-

mento do texto, do autorando e das consciexes ligadas ao tema. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à revisão gráfica interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Revisar  

é revisar-se. Revisão: interassistência silenciosa. Revisão: coautoria anônima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da revisão gráfica parapsíquica; a interação pensê-

nica dos campos interdimensionais gráficos do texto revisado; as assinaturas pensênicas das mar-

cas de revisão; os assistenciopensenes promovidos pela evocação temática do texto; a assistencio-

pensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os 

morfopensenes; a morfopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a revisão de si; a reescrita de si; a releitura de si; a releitura do outro; a pre-

sença consciencial; a disponibilidade interassistencial; o acolhimento; a paciência; a persistência; 

o continuísmo do trabalho assistencial via pesquisa; o ato de pesquisar-se, pesquisando; os regis-

tros das apreensões pesquisísticas; a escuta e ausculta atenta; a antiomissão; a omissão superavitá-

ria; a postura de não julgamento; a assertividade; o posicionamento assistencial; o ombro a ombro 

no cumprimento da proéxis; o apoio à gescon do outro; a revisão de bastidor; a coautoria invisí-
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vel; as anotações pessoais; a autopesquisa; a recin; a devolutiva gráfica; a devolutiva oral; a Asso-

ciação Internacional de Pesquisologia para a Megaconscientização (RECONSCIENTIA); o Pro-

grama de Facilitação Interdimensional de Pesquisas; o curso Formação do Conscienciólogo 

Pesquisador; a Escola de Mediadores Interdimensionais; a Escola de Facilitadores Interdimensi-

onais de Pesquisas; o curso Formação de Autores da Conscienciologia (UNIESCON); o Progra-

ma Verbetografia; o curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil (CEAEC); o ambiente intrafísico 

otimizado; a autodisciplina; a lupa; os óculos; o jaleco; os livros; o cosmograma; os dicionários; 

as enciclopédias; os tratados; a caneta; a caneta marca-texto; o papel carta (letter); a presença 

consciencial lúcida extrapolando a intercognição; a zona de desenvolvimento proximal nas intera-

ções conscienciais geradoras de aprendizagem evolutiva. 

 

Parafatologia: a revisão gráfica parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a mediação multidimensional de textos; a autoconscientização multidimensional; a si-

nalética energética e parapsíquica pessoal otimizada; a descoincidência holossomática promovida 

pela imersão no experimento da revisão; os diálogos transmentais do pararrevisor e das equipe-

xes; a transmentalidade autodiscernida; a alfabetização parapsíquica; a Parametodologia da revi-

são gráfica parapsíquica vivenciada; a mediação interdimensional de significados ideativos;  

a facilitação interdimensional de pesquisas; a parapercepção do texto enquanto campo interdi-

mensional; o signo ou o confor gráfico enquanto mediador energético informacional multidimen-

sional; as apreensões parapedagógicas; o exercício da leitura dos campos interdimensionais gera-

dos pelas interações conscienciais via texto; a leitura e revisão das entrelinhas da pesquisa interdi-

mensional; os contextos paraterapêuticos encontrados durante a revisão; a tradução das paraper-

cepções em constructos e palavras; a parapolimatia holobiográfica; a recuperação de cons;  

o agendamento extrafísico; a conexão multidimensional às amizades raríssimas no trabalho om-

bro a ombro da tares grafopensênica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin pesquisadora-revisora–consciex amparadora 

técnica de função; o sinergismo pesquisa conscienciológica–revisão gráfica parapsíquica–ges-

cons proexológicas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da perseverança pesquisís-

tica; o princípio da autocientificidade; o princípio da intransferibilidade das autorresponsabili-

dades; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal da sinalética energética e parapsíquica; o código pes-

soal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética (CGC) explicitando o fluxo da pro-

dutividade individual e coletiva. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do paraconhecimento; a teoria da pancogni-

ção; a teoria da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a teoria da Semiótica de Charles 

Sanders Peirce (1839–1914); a teoria da mediação na negociação de significados; a teoria dos 

campos comunicativos intra e interpessoais; a teoria da zona de desenvolvimento proximal de 

Lev Semenovitch Vygotsky (1896–1934). 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da manobra energética da assim- 

-desassim; a técnica do detalhismo; a técnica do escriba interdimensional; a técnica da alfabeti-

zação parapsíquica; a técnica da Conscienciometria. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da Conscienciologia; os voluntários revisores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das re-

trocognições; o laboratório conscienciológico de imersão parametodológica; o laboratório cons-

cienciológico da Parassemiótica; o labcon pessoal da revisão gráfica parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Revisores Interdimensionais; o Colégio Invisível 

dos Facilitadores Interdimensionais de Pesquisas; o Colégio Invisível dos Mediadores Interdi-
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mensionais; o Colégio Invisível da Parametodologia; o Colégio Invisível da Cogniciologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito das palavras escritas; o efeito da revisão gráfica parapsíquica no 

continuísmo das pesquisas e concretização das gescons; o efeito recompensador da publicação 

da obra revisada; o efeito da atualização holocármica e holobiográfica da parceria pesquisador- 

-autor e pesquisado-revisor; o efeito impactoterápico da presença consciencial autolúcida na re-

visão parapsíquica do texto. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das neoverpons; as neossinapses advindas 

da recuperação de cons. 

Ciclologia: o ciclo das revisões de si mesmo. 

Interaciologia: a interação transmental revisor gráfico parapsíquico–equipe de amparo 

temático–equipe de amparo parametodológico–equipe de amparo de leitura e escrita; a intera-

ção parapsiquismo–revisão textual–revisão paracontextual. 

Crescendologia: o crescendo informacional semiótico do revisor gráfico parapsíquico– 

–equipex temática e parametodológica; o crescendo da habilidade do trabalho equipin- 

-equipex. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa–revisão gráfica parapsíquica–autoria; o trinômio 

pesquisa–banco de dados–autoria; o trinômio pesquisa-autoria-publicação. 

Polinomiologia: o polinômio revisões efetuadas–páginas revisadas–horas do experi-

mento–devolutiva oral realizada; o polinômio pesquisa-autoria-revisão-publicação; o polinômio 

ler-apreender-mediar-contribuir. 

Antagonismologia: o antagonismo revisão gráfica parapsíquica / direcionamento hete-

ropesquisístico; o antagonismo revisão unidimensional / revisão interdimensional. 

Politicologia: a cognocracia; a parapercepciocracia; a interassistenciocracia; a evolu-

ciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a paraconviviocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial na pararrevisão textual. 

Filiologia: a pesquisofilia; a parametodofilia; a semioticofilia; a grafofilia; a interassis-

tenciofilia; a autorrevisiofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da pesquisofobia. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Semiótica; a Filologia; a Lexicologia; 

a Parassemiótica; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia; a Polimaticologia; a Cogniciologia;  

a Comunicologia; a Conviviologia; a Parametodologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; 

a Assistenciologia; a Holocarmologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a pessoa antena parabólica multidimensional; a minipeça interas-

sistencial; a consciência gráfica. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o autorando; o revisor; o autor; o leitor; o escritor; o es-

criba interdimensional; o mediador interdimensional; o revisor gráfico parapsíquico; o facilitador 

interdimensional de pesquisas; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 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 evoluciente; o exemplarista;  

o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o orientador evolutivo. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a autoranda; a revisora; a autora; a leitora; a escritora;  

a escriba interdimensional; a mediadora interdimensional; a revisora gráfica parapsíquica; a facili-

tadora interdimensional de pesquisas; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a inter-
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missivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscien-

cióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; 

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcido; a evoluciente; a exempla-

rista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;  

a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; 

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a orientadora evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens philologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens erudi-

tus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens convivens;  

o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: revisão gráfica parapsíquica inicial = o método e prática de revisar textos 

a partir da lógica do paramétodo, buscando extrapolação parapsíquica pela consciência inexperi-

ente; revisão gráfica parapsíquica avançada = o método de revisar textos considerando o campo 

comunicativo interdimensional experimentado, pesquisado, refletido, do revisor parapsíquico ve-

terano. 

 

Culturologia: a cultura da Parassemiótica; a multiculturalidade da comunicabilidade 

interdimensional; a cultura da Comunicologia Conscienciológica; a cultura da consciência gráfi-

ca da Conscienciologia; a cultura da autocrítica; a cultura da megaconscientização das parar-

realidades. 

 

Textualidade. O texto é campo comunicativo multidimensional estruturado pelas ener-

gias informacionais das consciências coparticipantes do processo de revisão. 

Paracampo. O revisor gráfico parapsíquico faz imersão no produto grafado e interage 

junto às equipes temáticas, metodológicas, paraeducacionais, paraterapêuticas, de leitura e escrita, 

objetivando a heterocrítica cosmoética do texto. 

 

Parametodologia. Concernente à Detalhismologia, eis, por exemplo, em ordem sequen-

cial, 3 passos da revisão gráfica parapsíquica, com 3 indicações pragmáticas cada, enquanto técni-

cas otimizadoras do paramétodo revisístico textual: 

 

A.  Revisão. A revisão gráfica parapsíquica é feita em folha tamanho carta (letter), 

anopistográfica, a partir de 3 tipos de registros, listados em ordem funcional: 

1.  Marcações no texto original. Fazer marcações no texto do pesquisador-autorando,  

comentados em folha anexa. 

2.  Comentários do revisor. Registrar as sugestões heterocríticas, percepções, paraper-

cepções ou quaisquer outras contribuições ao pesquisador-autorando. 

3.  Registro parapercepciográfico. Anotar os registros das parapercepções, das sinalé-

ticas e hipóteses parapercepciográficas, entre elas as captadas junto às equipes técnicas amparado-

ras de função. 

 

B.  Arquivação. As informações parapsíquicas coletadas durante a revisão são arquiva-

das em banco de autopesquisa do revisor, constituindo o próprio código de sinalética parapsíqui-

ca pessoal a partir da análise sistemática dos dados, por meio de 3 ações pragmáticas, listadas em 

ordem alfabética: 

1.  Análise. Análise e arquivação do banco de dados de autopesquisa do revisor parapsí-

quico. 

2.  Categorização. Agrupamento dos dados em categorias, a partir da análise dos experi-

mentos observados em todo processo pararrevisístico. 
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3.  Contextualização. Levantamento de hipóteses dos conteúdos dos paracontextos en-

volvidos na revisão gráfica parapsíquica. 

 

C.  Devolução. Tendo por base as marcas de revisão, realiza-se encontro para debate dos 

registros. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 3 aspectos passíveis de serem observados em 

relação ao diálogo do pesquisador e do pararrevisor: 

1.  Expansão. Ampliação do conteúdo da pesquisa por meio do expansionismo ideativo. 

2.  Intercognição. Troca de neocognições sobre o conteúdo e a forma do texto. 

3.  Proposição. Sugestões de outras abordagens ao autor, ainda pouco exploradas no 

texto. 

 

Proxêmica. No caso do pesquisador-autorando estar geograficamente distante do revi-

sor, os registros manuscritos de revisão são digitados e encaminhados eletronicamente ao pes-

quisador. Tal procedimento otimiza a postura do intercâmbio entre pesquisadores aos moldes dos 

3 exemplos listados em ordem alfabética: 

1.  Cientificidade. Ampliação de troca de experiência e saberes. 

2.  Interação. Constituição de rede de pesquisas temáticas. 

3.  Intercâmbio. Compartilhamento de resultados de pesquisas afins. 

 

Pesquisologia. Com base na Autexperimentologia, eis, enquanto exemplos, listados em 

ordem alfabética, 13 áreas, ao modo de etapas, da pesquisa realizada a partir do paramétodo 

gráfico revisístico, passíveis de ampliar a compreensão do trinômio pesquisa-autoria-publicação: 

01.  Banco de dados. 

02.  Casuística. 

03.  Devolutiva oral. 

04.  Fatuística. 

05.  Páginas revisadas. 

06.  Parametodologia. 

07.  Parapesquisa. 

08.  Parapontoações. 

09.  Pontoações. 

10.  Problema. 

11.  Registros gráficos. 

12.  Registros parapercepciográficos. 

13.  Revisões gráficas parapsíquicas. 

 

Mentalsomatologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 10 argumentos úteis para o pesquisador refletir sobre o paramétodo da revisão gráfica 

parapsíquica, enquanto otimizadores da pesquisa realizada a partir da prática revisiva diuturna: 

01.  Alfabetização. O experimento da revisão gráfica parapsíquica sistemático, contínuo, 

detalhista, registrado e refletido, auxilia na alfabetização parapsíquica. 

02.  Autodiscernimento. A autocrítica do revisor é imprescindível no discernimento das 

parapercepções da própria holobiografia e / ou do autor revisado e ainda das consciexes envolvi-

das no experimento. 

03.  Decodificação. A revisão gráfica parapsíquica possibilita a decodificação das para-

percepções pessoais. 

04.  Higienização. O trabalho energético é imprescindível no início da aplicação do ex-

perimento e durante todo o processo. 

05.  Interdesassedialidade. A pararrevisão sem apriorismos ou preconcepções é instru-

mento auxiliar de desassédio mentalsomático do tema, do autor, do revisor e das consciexes afins. 

06.  Logicidade. Ao buscar compreender a lógica do raciocínio do autor e dos ampara-

dores técnicos, o revisor entra em sintonia via assimilação paracontextual. 

07.  Profilaxia. A promoção da desassimilação é imprescindível enquanto medida profi-
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lática de higiene assistencial. 

08.  Reconhecimento. O revisor poderá encontrar relações do tema com os próprios tra-

ços pessoais, sendo importante a manutenção da autopesquisa. 

09.  Sobrepairamento. A isenção em relação ao autor, ao tema e às consciexes é indis-

pensável para não confundir as informações contidas no experimento. 

10.  Sustentabilidade. O revisor multidimensional é auxiliar em terra, parceiro, assis-

tente, desassediador do tema e das entrelinhas implícitas no processo pesquisa-autoria. 

 

Holocarmologia. No universo da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem 

alfabética, 10 efeitos benéficos percebidos na aplicação do paramétodo da revisão gráfica parapsí-

quica: 

01.  Autoparapercepção. Intensificação das parapercepções, do autoparapsiquismo, na 

sedimentação do código de sinalética pessoal. 

02.  Convivência. Incremento à retomada de amizades extrafísicas e equipexes de ampa-

ro técnico. 

03.  Cosmoética. Melhoria na qualificação da intenção. 

04.  Empatia. Aumento da capacidade de enxergar sob a ótica do outro, otimizando  

a auto e heteroaceitação das diferenças cognitivas. 

05.  Energossomaticidade. Expansão da capacidade de assim e desassim. 

06.  Extrapolacionismo. Extrapolação das ideias e das abordagens auto e heteroconsci-

enciométricas. 

07.  Fronteira. Aperfeiçoamento da capacidade de sugerir sem interferir, respeitando os 

limites do autor. 

08.  Leitura. Aprimoramento da apreensão informacional multidimensional. 

09.  Paraciência. Impulso à paracientificidade, autorias, publicações e contribuições na 

divulgação científica. 

10.  Reconciliações. Otimização dos encontros conscienciais, acertos cármicos e atuali-

zações holobiográficas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 revisão gráfica parapsíquica, indicados para a expansão 

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

01.  Arte  sequencial  evolutiva:  Imageticologia;  Homeostático. 

02.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

03.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

07.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Polidez  fraterna:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Qualificação  da  autoprodutividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

12.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14.  Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 

15.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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A  REVISÃO  GRÁFICA  PARAPSÍQUICA  POTENCIALIZA   
O  SINERGISMO  PARACOGNITIVO  DOS  ESPECIALISMOS  

TÉCNICOS  E  HOLOBIOGRÁFICOS  NA  CONCRETIZAÇÃO  

DAS  GESCONS  E  AVANÇOS  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o papel da revisão multidimensional 

de textos na concretização das gescons e da maxiproéxis grupal? Já se predispôs assistencialmen-

te enquanto facilitador da pesquisa e da escrita de outra consciência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Camillo, Regina; La Significación de los Procesos de Lectura y Escritura: Una Propuesta elaborada  

a partir de una Experiencia Clínica Fonoaudiológica; Artigo; Anais do II Congreso Iberoamericano de Educación Es-

pecial; VI Conferência Científica Latinoamericana de Educación Especial; La Habana; Cuba; 01-04.07.97; 12 enus.;  

9 refs.; La Habana; Cuba; 1997; páginas 109 a 126. 

02.  Idem; Revisão Gráfica Parapsíquica; Artigo; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia; Foz 
do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15 N. 1; 1 E-mail; 10 enus.; 3 ilus.; 4 tabs.; 23 refs; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 

2011; páginas 49 a 64. 
03.  Idem; Teática do Vínculo Consciencial: Binômio Autopesquisa Voluntariado; Artigo; Anais da III 

Jornada de Autopesquisa Conscienciológica; Rio de Janeiro, RJ; 10-12.06.04; 3 esquemas; 2 testes; 10 refs.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 123 a 130. 
04.  Camillo, Regina; & Reginato, Romeu; Facilitação Interdimensional de Pesquisas; Artigo; Anais do II 

Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15  

N. 1; 2 E-mails; 27 enus.; 3 tabs.; 5 notas; 16 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciencio-
logia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 6 a 19. 

05.  Costa, Carolina; Alfabetização Parapsíquica; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; 

Vol. 11; N. 43; 3 enus.; 2 questionários; 4 técnicas; 1 microbiografia; 17 refs.; International Academy of Consciousness 
(IAC); Evoramonte; Portugal; Janeiro, 2009; páginas 301 a 317. 

06.  Peirce, Charles Sanders; Semiótica (The Collected Papers of Charles Sanders Pierce); revisor J. Guins- 

burg; trad. José Teixeira Coelho; 338 p.; 2 seções; 7 subseções; 21 caps.; 4 esquemas; 6 fórmulas; 4 ilus.; 1 tab.; 431 no-

tas; 12,5 x 22,5 cm; br.; 2ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1995; páginas 45 a 76. 

07.  Ribeiro, Luciana; Escrever no Paradigma Consciencial; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 

4 enus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 8 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do 
Iguaçu, PR; 2010; páginas 16 a 28. 

08.  Idem; Revisão Acolhedora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 29 enus.; 1 micro-
biografia; 18 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2011; pági-

nas 69 a 96. 

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

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

144. 
10.  Vygotsky, Lev Semionovich; A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicoló-

gicos Superiores (Mind in Society: The Development of Higher Psycological Process); int. Michel Cole; & Sylvia Scrib-

ner; revisor Mônica Stahel M. da Silva; trad. José Cipolla Neto; Luiz Silveira Menna Barreto; & Solange Castro Afeche; 
168 p.; 2 seções; 8 caps.; 1 citação; 1 cronologia; 16 datas; 4 esquemas; 1 foto; 1 microbiografia; 3 tabs.; 70 notas;  

3 apênds.; 22,5 x 15,5 cm; br.; 3ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1989; páginas 59 a 65. 

 

R. C. C. 
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R E V I S Ã O    G R A M A T I C A L  
(G R A M A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A revisão gramatical é ato, fato, efeito, costume, preocupação ou prática, 

com base no uso normativo das regras, de assinalar erros gramaticais, transcrição de textos, va-

riações linguísticas, no hábito de ler, e, ao mesmo tempo, emendar os escritos próprios ou alheios, 

visando aperfeiçoar a linguagem. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra revisão deriva do idioma Latim, revisio, “ação de rever; revisão”, 

constituída pelo prefixo re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensifica-

ção” e pelo verbo videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; compreender; examinar; considerar; ver 

com os olhos do espírito”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo gramatical provém do Latim 

grammatica e este, do idioma Grego grammatiké “arte de ler e escrever”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Revisão textual. 2.  Correção gramatical. 3.  Exame fino da redação 

de textos. 

Antonimologia: 1.  Correção das provas de impressão. 2.  Revisão bibliográfica. 3  Es-

crita técnica formal. 4.  Revisão contratual. 

Estrangeirismologia: a anateorose grammatikós; o proof-reader; o copydesk da im-

prensa e da editora; o penetralia mentis revisional; o acid test da gramática; o check list das eta-

pas revisionais; a corrigenda ab absurdum; o dito da injustificável ignorância do errare humanum 

est; a dura Lex sed Lex gramatical ou léxica alicerçada na expressão magister dixit; a ultima ratio 

no uso da correção gramatical; a revisão diuturna no usus scribendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à atuação mentalsomática na revisão da escrita. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Revisão: segunda 

prova. 

Coloquiologia. Eis duas frases latinas, populares, aplicadas ao tema: – Purus gramati-

cus, purus asinus (gramático puro, asno puro). Grammatica falsa non viciat instrumentum (erro 

de gramática não anula documento). 

Citaciologia: – O erro é uma coisa que se esconde durante todas as revisões de um livro 

para aparecer triunfante assim que ele chega às livrarias (José Bento Monteiro Lobato, 1882– 

–1948). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da revisão de textos; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; a autopensenização predominante no pen. 

 

Fatologia: a revisão gramatical; os olhos de revisor; a revisão ou correção de textos em 

cartazes, aeroportos, restaurantes (cardápio) ou lojas; a leitura revisional de textos escritos, em fo-

lhetos de propaganda, em jornais, livros e revistas, até em bulas de remédios; a importância das 

revisões textuais na aplicação correta das regras gramaticais e léxicas; o ideal de ler várias vezes 

o texto em revisão; os limites de atuação do(a) revisor(a); o caça-erros ortográficos; o fato de  

a forma poder prejudicar ou facilitar a apresentação e a apreensão do contexto; a identificação do 

foco do texto em revisão gramatical; a atenção ao público-leitor formado por pessoas desconhe-

cendo a Gramática ou por leigos em revisão; o cotejamento das emendas com os originais em tra-

balhos revisionais; o fato de a qualidade da revisão depender da competência do(a) revisor(a);  

o fato de nem toda crítica textual corresponder à realidade da obra revisada; os enganos do(a) pró-
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prio(a) revisor(a); a birra ou ideia fixa de emendar todo ou qualquer texto; o uso das regras novas 

em primeiro lugar; a implicância em corrigir quem fala ou escreve errado; a máxima valorização 

das palavras em detrimento da ideia; as novas releituras da produção textual; o exame minucioso 

dos textos; a modificação de texto em confronto com as regras gramaticais; o laptop e a Internet 

enquanto moderna tecnologia de auxílio à revisão; a contínua atualização de provas impressas. 

 

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

gética e parapsíquica do intelectual; a relação entre o parapsiquismo e a revisão textual observada 

nas sincronicidades e extrapolacionismos vivenciados; os estados alterados de consciência sendo 

denotadores de enlevo mentalsomático durante processo revisório. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo leitura detalhista–leitura gramatical; o sinergismo entre 

texto inteiriço e texto refinado; o sinergismo revisão verbal–revisão escrita; o sinergismo difi-

culdades de redação–divisões da Gramática; o sinergismo apuro intelectual–precisão técnica;  

o sinergismo edição revisada–edição correta; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o si-

nergismo parapsiquismo–revisão gramatical. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio evolutivo “não corrigir o erro alheio é errar também”; o princípio da pre-

caução na revisão textual; o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) denotando clareza comunicativa 

dos textos pessoais e os revisados, redigidos por outrem; o código linguístico; os códigos da mar-

cação de sinais e signos revisionais. 

Teoriologia: a teoria gramatical; a teoria de a comunicação escrita ser melhor se a lin- 

guagem é correta; a teoria geral da Gramática; a teoria de os textos científicos serem sempre 

corretos e exemplares. 

Tecnologia: as técnicas pedagógicas de criação do hábito da revisão; a técnica do deta-

lhismo; a técnica da exaustividade na obtenção de zelo e rigor técnicos revisiológicos; a técnica 

da segunda revisão; a incompreensão da técnica revisional, desconhecida e não aceita por mui-

tos; a técnica da consulta a 50 dicionários. 

Voluntariologia: o voluntariado das equipes de revisão da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível 

dos Revisores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos dos artefatos linguísticos, a exemplo da ortografia, concordância, 

regência, vocabulário; os efeitos sadios das retificações imediatas dos erros revisados; os efeitos 

de erros e gafes publicados comprometendo autores, revisores e editores; o efeito esclarecedor 

do texto corrigido; os efeitos do ambiente intelectual bem preparado na qualidade das revisões; 

os efeitos das contribuições providenciais de terceiros no aperfeiçoamento dos textos revisados. 

Neossinapsologia: as neossinapses relacionadas à ampliação continuada do conheci-

mento pessoal revisiológico; as neossinapses do revisor construídas pela associação de ideias 

adquiridas nos textos revisados; as neossinapses provenientes das leituras úteis. 

Ciclologia: o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo pesquisa-leitura-reflexão- 

-escrita-revisão; o ciclo da gramática histórica na linguagem portuguesa; o ciclo das etapas cro-

nológicas da revisão; o ciclo da pensenização-investigação-redação-revisão-editoração-impres-

são-publicação-distribuição. 

Enumerologia: a revisão ativa; a revisão atenciosa; a revisão antenada; a revisão crítica; 

a revisão comentada; a revisão colaboradora; a revisão reeducadora. As normas morfológicas; as 

normas léxicas; as normas sintáticas; as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); as normas do AOLP (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa); as normas do VOLP 

(Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa) da Academia Brasileira de Letras (ABL); as 

normas jurídicas. 
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Binomiologia: o binômio contextualidade-textualidade; o binômio leitura-reflexão; o bi-

nômio estafa mental–revisão prejudicada; o binômio revisivo autorrevisão-heterorrevisão; o bi-

nômio língua dinâmica–deslizes gramaticais. 

Interaciologia: a interação gramática normativa–tradição normativa; a interação leitu-

ra profunda–revisão focada; a interação código linguístico–leitura sistemática; a interação oti-

mização dos meios–qualificação dos fins; a interação entre conteúdo e forma; a interação gra-

matical Fonologia-Morfologia-Sintaxe-Lexicologia. 

Crescendologia: o crescendo das publicações textos técnicos–textos eletrônicos–textos 

jornalísticos–textos científicos–textos enciclopédicos; o crescendo vocábulos-expressões-frases-

-parágrafos-textos; o crescendo revisão final–segunda revisão–cosmorrevisão; o crescendo leitu-

ra pessoal–leitura grupal; o crescendo leitura-escrita-autoria; o crescendo erro-correção-pre-

venção. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio revisão conceitual–re-

visão bibliográfica–revisão textual; o trinômio intenção do escritor–intenção comunicada no tex-

to–interpretação do revisor. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio 

subléxico-uniléxio-biléxico-poliléxico; o polinômio leitura–acentuação gráfica–separação de sí-

labas–concordância–regência verbal–crase; o polinômio gramática histórica–gramática norma-

tiva–gramática preventiva–gramática descritiva–gramática expositiva–gramática de uso; o poli-

nômio texto acadêmico–jornal–revista–folder–manual–site–verbete; o polinômio dissertação– 

–crônica–artigo–resenha–e-mail–requerimento–relatório–declaração–revisão. 

Antagonismologia: o antagonismo revisão simples / hiperrevisão; o antagonismo pes-

quisa / leitura; o antagonismo avidez intelectual / preguiça mental; o antagonismo cansaço / dis-

posição para fazer revisão; o antagonismo estilo pessoal / estilo grupal; o antagnonismo revisão 

formal / revisão informal; o antagonismo revisão enfadonha / revisão sem estresse. 

Politicologia: as políticas editoriais da CCCI; a política revisional do autorado consci-

enciológico; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autaprimoramento da revisão em cima do 

lance, da digitação até a impressão; a lei do direito autoral. 

Filiologia: a gramaticofilia; a bibliofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a consultofilia; a in-

tenciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da disciplinofobia; o combate à normatofobia; a ausência da 

lexicofobia; a superação da heterocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da psicose do revisor; a síndrome da dispersão conscien-

cial; a síndrome do perfeccionismo na gramática; a síndrome da hipomnésia. 

Maniologia: a mania da revisão gramatical; a mania da dúvida; a mania de ler corrigindo 

qualquer texto; a mania da perfeição. 

Mitologia: o mito dos valores, crenças e ideologias nos textos revisados; a eliminação 

do mito da inspiração sem transpiração pelo leitor; o mito do conhecimento irrefutável. 

Holotecologia: a comunicoteca; a lexicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a metodote-

ca; a argumentoteca; a mentalsomatoteca; a maturoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Gramaticologia; a Comunicologia; a Revisiologia; a Cosmovi-

siologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Linguística; a Filologia; a Conformatico-

logia; a Estilologia; a Lexicologia; a Leiturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciêncula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca 

humana inconsciente; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o revisor; o escritor; o autor; o pesquisador; o intelectual; o teletertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o comunicólogo; o acoplamentista; o amparador intrafísico;  
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o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o pesqui-

sador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a revisora; a escritora; a autora; a pesquisadora; a intelectual; a teleter- 

tuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a comunicóloga; a acoplamentista; a amparadora; a intrafí- 

sica; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a pes 

quisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens ana-

lyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens cognitor; 

o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens lector; o Homo sapiens omnilector. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: revisão gramatical profissional = a revisão detalhista empregando as ca- 

pacidades técnicas e habilidades culturais; revisão gramatical amadora = a revisão superficial, 

sem embasamento técnico. 

 

Culturologia: a cultura da leitura revisional; a cultura da revisão na redação de textos; 

a cultura padrão e as questões linguísticas; a cultura da primazia da escrita correta; a formação 

cultural na produção e revisão de textos; a cultura da Leiturologia. 

 

Passos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 passos aplicados ao bom desempenho 

de revisão gramatical: 

1. Colocação de pronomes. 

2. Concordância verbal e nominal. 

3. Correção de grafia. 

4. Indicação de pontuação. 

5. Regência verbal e nominal. 

 

Conclusões. O(a) revisor(a) lê, analisa, discute gramática, questiona, pergunta, corrige; 

conhece os estilos gramaticais; usa os aplicativos da redação e, muitas vezes, se compraz com os 

erros descobertos ou aproveita os neoachados para ampliar a erudição revisional, pessoal. 

 

Recomendações. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 lembretes básicos sobre a sa-

lutar prática da revisão textual, sem manias, psicoses ou síndromes: 

1. Atenção: a boa revisão exige concentração, cuidado, disciplina. 

2. Cansaço: a sutileza de não fazer revisão quando se está cansado. 

3. Energias: a atenção à mobilização das ECs. 

4. Hiperrevisão: a evitação de revisar de maneira incorreta. 

5. Prazer: a correção de textos gramaticais, antes de mais nada, deve ser ato prazeroso. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 revisão gramatical, indicados para a expansão das abor-

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

01. Autossuficiência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02. Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 
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03. Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04. Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

05. Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

06. Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07. Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

08. Leitor-revisor:  Leiturologia;  Neutro. 

09. Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

10. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11. Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

12. Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

13. Rigorosidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

14. Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

15. Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

A  REVISÃO  GRAMATICAL  É  A  PRÁTICA  EMPREGADA  

PELA  CONSCIN  COM  OBJETIVO  DE  ESQUADRINHAR  

TODO  E  QUALQUER  TEXTO  NOS  CÂNONES  DA  GRA-
MÁTICA  E  CONFORMÁTICA  DA  LINGUAGEM  ERUDITA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza revisões gramaticais com cuidado? Busca 

qualificar as revisões fazendo a tares? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Academia Brasileira de Letras; Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP); apres. da  
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apres. Cícero Sandroni; revisora Thereza C. Pozzoli; XCVIII + 878 p.; 60 abrevs.; 1 E-mail; 109 enus.; 1.517 estran-

geirismos; 1 formulário ortográfico; glos. 344.440 termos; 1 website; 3 notas; 2 anexos; 28 x 21 x 5 cm; enc.; 5ª Ed. rev.; 

Global Editora e Distribuidora; São Paulo, SP; 2009; páginas 3 a 878. 

2.  Alves, Clair; A Arte de Escrever bem; 160 p.; 2 partes; 10 caps.; 52 abrevs.; 95 enus.; 1 foto; 1 microbio-
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4.  Bechara, Evanildo; Moderna Gramática Portuguesa; 672 p.; 5 partes; 41 caps.; 350 enus.; 30 esquemas; 

15 ilus.; 1 mapa; 15 tabs.; 517 refs.; ono.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; 37a Ed. rev. e aum.; 10a imp.; Editora Lucerna; Rio de Ja-

neiro, RJ; 2001; páginas 12 a 672. 
5.  Cegalla, Domingos Paschoal; Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (Com a Nova Ortografia da 

Língua Portuguesa); revisora Enymilia Guimarães; 696 p.; 5 caps.; 51 abrevs.; 526 enus.; 13 esquemas; 205 exercícios;  

1 gráf.; 2 ilus.; 1 mapa; 1 quadro sinóptico; 205 respostas; 29 tabs.; 169 refs.; 24 x 17 x 4 cm; br.; 48ª Ed. 2ª reimp.; 
Companhia Editora Nacional; São Paulo, SP; 2010; páginas 19 a 656. 

6.  Pereira, Cilene da Cunha; Silva, Edila Viana da; & Angelim, Regina Célia Cabral; Dúvidas em Português 

nunca mais; 288 p.; 44 abrevs.; 1 E-mail; 481 enus.; 1 esquema; 15 exercícios; 1 gabarito; 11 tabs.; 2 websites; alf.; 21,5 

x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e amp.; Lexicon Editora Digital; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 13 a 272. 

7.  Ribeiro, Luciana; Revisão Acolhedora; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 29 enus.; 1 mi-
crobiografia; 18 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 69 a 96. 

8.  Seco, Albertina Escudeiro; Org.; Guia do Revisor; 66 p.; 21 x 14 cm; enc.; Edições Leo Denis; Rio de Ja-
neiro, RJ; 2005; páginas 9 a 66. 

9.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho Interna-

cional de Neologística (CINEO); revisoras Karina Thomas; & Márcia Abrantes; 188 p.; 2 seções; 6 caps.; 10 abrevs.; 18 
E-mails; 38 enus.; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários de novos termos do acordo ortográfico e neologismos da 

Conscienciologia discordantes do Português corrente; 16 websites; glos. 2.157 termos; 11 infográficos; 14 refs.; 2 anexos; 

21,5 x 14,5 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 23 a 65 e 107 a 130. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  De Rosso, Eucárdio; Síndrome da Psicose da Revisão; 26.07.10; 5 fotos; disponível em: <http://eucardio-
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em: 08.04.13. 

 

E. D. 
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R E V I S Ã O    G R A T U L A T Ó R I A    D I Á R I A  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A revisão gratulatória diária é a técnica de a conscin, homem ou mulher, 

no período pré-sono, listar as vivências do dia em finalização das quais reconhece haver recebido 

benefício e / ou auxílio de outrem.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra revisão provém do idioma Latim, revisio, “ação de rever; revi-

são”, constituída pelo prefixo re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; inten-

sificação”, e pelo verbo videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; compreender; examinar; considerar; 

ver com os olhos do espírito”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo gratidão vem do mesmo idio-

ma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu em 1543. O termo diário deriva também do idioma 

Latim, diarius, “do dia; relativo ao dia”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Levantamento das gratidões do dia. 2.  Técnica da listagem de agra-

decimentos do dia. 3.  Rememoração dos eventos gratulatórios do dia. 4.  Inventário de ortorrece-

bimentos do dia. 

Neologia. As 3 expressões compostas revisão gratulatória diária, minirrevisão gratula-

tória diária e maxirrevisão gratulatória diária são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Ruminação de ressentimentos. 2.  Regurgitação de autoconflitos.  

3.  Cantilena autassediante. 

Estrangeirismologia: o rapport com a corrente benfeitora de auxílio multidimensional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interassistenciologia. 

Coloquiologia: o aceno fraterno; o olhar solidário; o sorriso franco; o gesto gentil;  

a mão estendida; os braços abertos; o ombro amigo; a palavra generosa; a boa ação; o realce 

voluntário do lado bom da vida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase holossomática; a autopensenização 

gratulatória; o direcionamento da autopensenização para os melhores momentos do dia finalizado; 

a elaboração de lucidopensenes; a lucidopensenidade; a indução de benignopensenes; a benigno-

pensenidade; a mudança para bloco ortopensênico ao enfocar os favorecimentos do dia; o corte de 

possíveis ideações conflitivas e autassediantes; a averiguação dos benefícios obtidos em holopen-

senes pró-evolutivos; a pacificação da autopensenização pró-sono; a formação de holopensene de 

harmonia interconsciencial na base física; a cadeia de ortopensenes mantendo a blindagem ener-

gética da alcova. 

 

Fatologia: a revisão gratulatória diária; a opção pelo exercício do olhar grato; a pausa 

para registrar, por escrito ou mentalmente, o melhor oferecido pelos compassageiros evolutivos;  

a lembrança dos préstimos acolhidos e dispensados no dia de hoje; a fixação de vivências gratula-

tórias na memória; a comprovação do montante de suportes existentes na própria vida; o recurso 

antibanalização dos favores obtidos; a rememoração das ocorrências gratificantes minorando  

o impacto dos eventos adversos; o sentimento de agradecimento predispondo aos atos fraternos;  

o acervo pessoal de recordações gratíficas propiciando o apaziguamento das reações perante futu-

ros infortúnios. 

 

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

géticas de condições, atos e agentes de benfeitorias usufruídas nas últimas 24 horas; as ortoener-
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gizações dos contextos benéficos enquanto primeiro ato de retribuição; o reconhecimento das aju-

das multidimensionais demonstrando o valor evolutivo dos amparadores intra e extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa vontade–boa intenção–discernimento cosmoético. 

Principiologia: o princípio de haver nos desempenhos evolutivos o suor e parassuor de 

diversas consciências. 

Codigologia: o código de boas maneiras; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do polianismo terapêutico; a técnica da revisão do dia pré-tene-

pes; a técnica do mimo energético; a técnica da omissuper; a técnica da ortoenergização silen-

ciosa; a técnica da iscagem consciencial lúcida; a técnica da impactoterapia cosmoética.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito revigorante da gratidão genuína; o efeito tranquilizador da identifi-

cação da amparabilidade cotidiana; o efeito educativo do ato assistencial; o efeito dignificador 

do bom tratamento; o efeito reciclador da tares; o efeito contagiante do bom exemplo; o efeito 

bumerangue da doação cosmoética; o efeito harmonizador da solidariedade espontânea. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses quanto aos múltiplos tipos de ortorrece-

bimentos. 

Ciclologia: o ciclo cosmoético recebimento-retribuição; o ciclo evolutivo sementeira-co-

lheita. 

Enumerologia: o apreço pela hiperacuidade convivencial; a priorização das benesses 

existenciais; a pacificação dos pensamentos; a assunção do dever de gratidão; a profilaxia de con-

dutas ingratas; a adoção de posturas antiqueixas; a opção pelo autodesassédio. 

Binomiologia: o binômio hipomnésia-ingratidão. 

Interaciologia: a interação senso de gratidão–senso universalista. 

Trinomiologia: o trinômio reconhecimento-agradecimento-retribuição. 

Polinomiologia: o polinômio bons pensamentos–bons sentimentos–autodiscernimento 

evolutivo–ações lúcidas. 

Antagonismologia: o antagonismo revisão gratulatória / pieguice; o antagonismo cor-

tesia / bajulação; o antagonismo empatia assistencial / sociosidade; o antagonismo solicitude 

cosmoética / mesura demagógica; o antagonismo acolhimento fraterno / sedução manipuladora; 

o antagonismo tares / sinceridade ferina; o antagonismo realismo / autovitimização. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autorrevisiofilia; a amparofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia;  

a conviviofilia; a sociofilia; a neofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a psicoteca; a convivioteca; a socioteca; a etiqueto-

teca; a maturoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Energossomatolo-

gia; a Psicossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia;  

a Evoluciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin grata; o elenco de benfeitores; o elenco de beneméritos pessoais. 

 

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-
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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 gratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens in-

terassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benignus; o Homo sapiens donator; 

o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrevisão gratulatória diária = o levantamento dos fatos indicadores 

do recebimento de benefícios intrafísicos; maxirrevisão gratulatória diária = o levantamento dos 

fatos e parafatos conjugados indicadores do recebimento de benefícios multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da gratidão. 

 

Agradecimento. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 28 solicitudes passíveis de se-

rem disponibilizadas por terceiros no dia a dia:  

01.  Abordagem otimista. 

02.  Alerta oportuno. 

03.  Apelo atendido.  

04.  Apoio compreensivo. 

05.  Aporte ideativo. 

06.  Argumento elucidativo. 

07.  Banho energético.  

08.  Conversa revigorante. 

09.  Crítica cosmoética. 

10.  Desapego assistencial. 

11.  Energização balsâmica. 

12.  Escuta zelosa. 

13.  Favor oferecido. 

14.  Gentileza acolhida. 

15.  Indiscrição relevada. 

16.  Intervenção tarística. 

17.  Limpeza energética. 

18.  Mensagem encorajadora. 

19.  Observação sincera. 

20.  Omissão fraterna. 

21.  Ortoexemplo desafiador. 

22.  Perdão aceito.  

23.  Presente útil.  

24.  Préstimo otimizador.  

25.  Recado afetuoso.  

26.  Provimento providencial.  

27.  Satisfação benévola. 

28.  Solidariedade genuína. 
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Lucidez. A percuciência quanto aos recebimentos diários surge em resposta à pergunta: 

quais os agradecimentos no dia de hoje?  

Condição. Sob o prisma da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 8 condições homeostáticas passíveis de serem implantadas a partir da técnica de revisão gra-

tulatória diária: 

1.  Amparabilidade lúcida. A constatação dos sinais dos amparadores extrafísicos, in-

termediados ou não pelas conscins, corrobora a relevância das paraintervenções sadias e promove  

a autoconfiança no parassuporte aos empreendimentos cosmoéticos.  

2.  Autorientação existencial. O levantamento das áreas existenciais onde ocorre maior 

suporte evolutivo revela possíveis demandas de retribuição e permite o direcionamento dos autes-

forços para tarefas de ressarcimento grupocármico.  

3.  Egocídio cosmoético. A confirmação da disponibilidade de terceiros para contribuir 

com o êxito pessoal impulsiona o redimensionamento da importância do próprio ego e elucida so-

bre a interdependência evolutiva.  

4.  Hiperacuidade multidimensional. A certificação das posturas pessoais atratoras de 

amparabilidades informa sobre as repercussões da autopensenização nos holopensenes e propicia 

vislumbres da aplicação da lei do retorno positivo. 

5.  Otimismo realista. A identificação dos auxiliares principais e / ou mais frequentes, 

intra e extrafísicos, compõe o elenco dos beneméritos da própria vida e assegura quanto à rede de 

apoio para o suprimento mútuo das necessidades existenciais.  

6.  Regozijo íntimo. A recordação dos fatos e parafatos benéficos para si reforça a reten-

ção de lembranças construtivas e sustenta a satisfação com a vida.  

7.  Responsabilidade interconsciencial. A aceitação das dívidas de gratidão acumula-

das diariamente incentiva o compartilhamento das benesses hauridas e esclarece quanto à relevân-

cia de honrar os heteroinvestimentos por meio de atos assistenciais. 

8.  Traforismo realista. A admissão do manancial de recebimentos existenciais favorece 

a construção de visão positiva sobre os outros e alimenta a disposição para a empatia intercons-

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 revisão gratulatória diária, indicados para a expansão 

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

01.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Gentileza:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

12.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Sinal  de  amparo:  Amparologia;  Homeostático. 

15.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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EVENTOS  DIGNOS  DE  GRATIDÃO  TENDEM  A  SER  MENOS  

LEMBRADOS  SE  COMPARADOS  A  EVENTOS  ADVERSOS.  
REVISÁ-LOS  DIARIAMENTE  É  REALÇÁ-LOS  NA  MEMÓRIA,  
COMPROVANDO  A  VANTAGEM  NUMÉRICA  DOS  MESMOS.   

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma fazer o inventário cotidiano das assis-

tências recebidas? Quais resultados práticos derivam de tal empreitada? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dubner, Debora; Gratidão: O que aprendi ao Ser Grata Todo Dia; Vida Simples; Revista; Mensário; Ed. 

166; 1 foto; 2 ilus.; São Paulo, SP; Março, 2016; chamada capa e páginas 44 a 47.  
2.  Vieira, Waldo & Xavier, Francisco Cândido; Estude e Viva; (Pelos Espíritos de Emmanuel e André Luiz); 

232 p.; 40 caps.; 17,5 x 12 cm; br.; 8ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1991; páginas 166, 

167, 188 e 189. 

 

A. L. 
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R E V I V A L I S M O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O revivalismo é o fenômeno sociocultural de revivescência cronêmica  

e / ou resgate do conhecimento universal nos mais diversos segmentos sociais, parassociais e mul-

tidimensionais da Humanidade, de modo individual ou coletivo, manifestado em atitudes, com-

portamentos, correntes, costumes, crenças, escolas, estilos, hábitos, influências, linhas de pensa-

mento, modismos, movimentos, redescobertas, técnicas, teorias, tendências e valores. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A expressão do idioma Inglês, revival, significa “interesse renovado por 

certo costume, tendência ou estilo”, e deriva do idioma Francês, revivre, e este do idioma Latim, 

revivere, “viver de novo”, constituído pelo prefixo re, “outra vez”, e vivere, “viver”. Surgiu em 

1651. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artís-

tico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; 

hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. 

Sinonimologia: 01.  Reavivação. 02.  Reavivamento. 03.  Ressurgência. 04.  Ressuscita-

ção sociocultural. 05.  Revisitação. 06.  Revivescência. 07.  Revivificação. 08.  Passadismo. 09.  

Historicismo. 10.  Exumação holobiográfica. 

Neologia. As duas expressões compostas revivalismo evolutivo e revivalismo antievoluti-

vo são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 01.  Ineditismo. 02.  Vanguardismo. 03.  Futurismo. 04.  Pioneirismo. 

05.  Cosmoética destrutiva. 06.  Neoabordagem. 07.  Neorrealidade. 08.  Renovação. 09.  Inova-

ção. 10.  Verpon. 

Estrangeirismologia: o antiquaire; o bric-à-brac; o flashback autorretrocognitivo;  

o imprinting extrafísico do Curso Intermissivo (CI) na ressoma; a mise-en-scène revivalista, in-

tencional ou inconsciente no recheio decorativo da base física; a moda retrô; o país revisited no 

autorrevezamento multiexistencial; o Recexarium; o replay nos reencontros; o forward seriexoló-

gico; o retour evolutivo; o Retrocognitarium; o revival decadente; as peças ajustadas do casse-

tête evolutivo; o rapport com período histórico específico; o déjà vu cultural; o recall da fôrma 

holopensênica; o shape materpensênico imperativo; o revivalismo quebrando o status quo atual;  

o Zeitgeist revivido; o saudosismo pelo romantismo da belle époque; a aprendizagem bouclé au-

torrevezamental; a verbação garantindo o passe-partout evolutivo; a Enciclopédia na condição de 

aide-memoire cronológico; o remake; o revival comemorativo da obra de grandes artistas, cientis-

tas e benfeitores da Humanidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Tempo: 

megadepurador fatuístico. Nada é irreparável. Fatos falam verdades. 

Coloquiologia: a busca do fio da meada; a conscin museu ambulante; a conscin jurássi-

ca; o tirateima retrocognitivo; ao reviver o passado, melhor os tons de aquarela ao invés de 

águas fortes ou carregar nas tintas. 

Citaciologia: – Na natureza nada se perde, tudo se transforma (Antoine Laurent de La-

voisier, 1743–1794). 

Proverbiologia. Eis a seguir 7 provérbios relacionados ao tema: recordar é viver; plus 

ça change, plus c’est la même chose (quanto mais muda, mais é a mesma coisa); o dito árabe os 

cães ladram e a caravana passa; a veracidade do dito o saber não ocupa lugar; a máxima deteti-

vesca do criminoso sempre voltar ao local do crime; o conselho de não se gastar boa vela com 

mau defunto; não usar moldura dourada em quadro sem valor. 

Filosofia: o neoplatonismo; o neoiluminismo; o positivismo; o revivalismo ortodoxo. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas para-historiográficas; a retrofôrma 

holopensênica; os retropensenes; a retropensenidade; as assinaturas retropensênicas; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os xenopensenes; a xeno-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os socio-

pensenes; a sociopensenidade; os materpensenes; a materpensenidade; os neomaterpensenes;  

a neomaterpensenidade; as assinaturas pensênicas. 

 

Fatologia: o revivalismo; a tradição; o folclore; os excessos mórbidos na revivescência 

do holocausto judeu; a decadência dos costumes; a correção da rota proexológica a partir do revi-

valismo lúcido; a retomada de teorias científicas extemporâneas; a modelagem social; o estilo 

étnico; a preferência por estilos de vestimentas e penteados afins ao revivalismo inconsciente;  

a apriorismose; a ecmnésia do intermissivista ao aplicar trafores em automimeses antievolutivas; 

as evocações intermissivas saudosistas; os atos falhos multisseculares; o brechó; o bazar; a auto-

cenografia repetindo retromesologias; a cápsula do tempo cinemascópica; a predominância da 

nostomania na robéxis; o revivalismo inevitável na holobiografia; o gestual retrocognitivo; os re-

trossomas; a promoção da autorreeducação pelo realismo paradidático nas revivescências; a sau-

dade da volitação extrafísica; os afins justificando os meios cosmoéticos de ressarcimentos po-

licármicos; o retorno evolutivo oportuno; a clara diferenciação tacon-tares na evitação de repe-

tições desnecessárias; o revivalismo inevitável nas reconciliações; a remembrança histórica; a rea-

vivação da sabedoria inata da conscin pelo agente retrocognitor; a neoescravatura de indústrias  

e setores comerciais anticosmoéticos; a formação reativa (dissonância cognitiva) monárquica 

denunciada nas atitudes; o bibliotáfio; os movimentos sociais cíclicos; a ressonância, positiva ou 

patológica, de determinada existência sobre a vida atual, passando batida; a condição anacrônica; 

a reinvenção da roda; a ressurgência de emoções e sentimentos na recuperação de egos passados; 

a retórica empolada da Academia do Século XIX em pleno Século XXI; a eleição preferencial 

explícita por ideias retrógradas; as atitudes revivalistas desviantes da autoproéxis; a recuperação 

holomnemônica; o calidoscópio multicor da seriéxis; as somatizações ignoradas nos processos 

revivalistas; os revivalismos no psicodrama do livro Cristo espera por ti; a maxidissidência a par-

tir da paraprofilaxia no revivalismo; a cosmovisão revisiológica; a Cosmanálise. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico 

craniochacral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal nas sondagens revivalistas; as ener-

gias das evocações coletivas nas comemorações humanas (encenações); a centrifugação do ego na 

espiral evolutiva; o eterno combate evolutivo à entropia; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); as influências extrafísicas revivalistas na labilidade parapsíquica, psicossomática e mental-

somática; a Para-História ignorada; a paraprocedência; a autocura de traumas na revivescência 

sadia do parapsicodrama; o fluxo extrafísico perene do Cosmos; a parapsicometria antecipatória 

dos ambientes a serem revisitados; o destampar extrafísico da caixa de Pandora ou da cornucópia 

da felicidade nas autorretrocognições; a eterna passagem das Eras; os Cursos Intermissivos; os 

autorrevezamentos multiexistenciais rumo à desperticidade; a conscin atratora ressomática em 

atividade assistencial lúcida no resgate dos compassageiros remotos; as retrocognições recor-

rentes mórbidas; o revivalismo cosmoético na visita à parapsicoteca; a revificação sadia ou pato-

lógica da personalidade consecutiva; as retrossenhas obtidas através do revivalismo; as evocações 

improdutivas de seriéxis dificultando as recins; a visão panorâmica retrospectiva nas experiências 

da quase morte (EQMs); a tenepes na condição de salvo-conduto nos revivalismos autopes-

quisísticos; a autoconscienciometria, a maior, através da autorrevivência lúcida; a prioridade do 

parapsiquismo lúcido no resgate das auto-heranças; a vacina da melex; a reavivação avançada na 

recuperação de cons magnos; os potenciais parapsíquicos das iniciações da Antiguidade, reedu-

cados; os encontros de destino com ex-duplistas de vidas pregressas; a impactoterapia holosso-

mática promovida pelas retrocognições; a assistência aos parapsicóticos pós-dessomáticos iman-

tados pela revivescência recorrente; a ida para lugar nenhum na mesméxis; o papel indispensável 
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das desassins nos processos revivalísticos; as projeções autorretrocognitivas lúcidas e rememo-

radas; a neoparaprocedência futura; a qualidade do paraengrama da automnemotécnica; o amparo 

pessoal de hoje, revelando o saldo evolutivo de ontem; a holomemória na condição de fiel de-

positária dos autodesempenhos; as reurbanizações extrafísicas dissolvendo holopensenes bara-

trosféricos multimilenares. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Proxêmica-Cronêmica nas retrocognições; o sinergismo 

cosmoético retrocognições-autorrevezamentos; o sinergismo cérebro-paracérebro no desperta-

mento da holomemória; o sinergismo do maximecanismo multidimensional; o sinergismo da fôr-

ma holopensênica sadia ou patológica; o sinergismo retrossinapses-neossinapses; o sinergismo 

revivalístico retrossomas-Paragenética. 

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios da Conscienciologia; o princí-

pio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio inexorável da aceleração da História Humana;  

o princípio do posicionamento pessoal (PPP); os princípios hauridos no Curso Intermissivo pré-

ressomático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo as recins; o código de 

responsabilidade pela autocognição; o códego; o código paragenético; o codex subtilissimus 

pessoal; o código pessoal vigente; a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC) no passado 

criando comprometimentos atuais. 

Teoriologia: a teoria dos múltiplos egos; a teoria da seriéxis; a teoria da aprendizagem 

em circuito; a teoria do holossoma; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da ho-

lomemória pessoal; a teoria das reurbanizações extrafísicas (reurbexes). 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de viver evolutivamen-

te; as técnicas cosmovisiológicas; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da 

Cosmoética Destrutiva; as mnemotécnicas; a técnica da circularidade; a técnica de pisar leve no 

terreno do passado; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existen-

cial (recéxis). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o labora-

tório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Intrafisico-

logia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio In-

visível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Cosmovi-

siologia. 

Efeitologia: os efeitos anticosmoéticos do fanatismo na alma-grupo; o efeito favorece-

dor das autorretrocognições no revivalismo sadio; os efeitos deletérios do saudosismo baratros-

férico; os efeitos gratificantes assistenciais da ousadia cosmoética na assunção do neoparadigma 

consciencial perante os bolsões conservantistas; os efeitos positivos de rebobinar a fita da seriéxis 

na evitação de repetições improdutivas; os efeitos do patrimônio paragenético no holossoma atu-

al; os efeitos impactantes da comparação passado-presente autevolutivo. 

Ciclologia: o ciclo fôrma holopensênica–mesologia–cunha mental–automimese; o ciclo 

interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica; o ciclo multie-

xistencial plurissecular; o ciclo revivalismo-recins-universalismo; o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP); o ciclo reconciliações–recomposições grupocármicas lúcidas. 

Binomiologia: o binômio rapport-automimese; o binômio interassistencialidade–evolu-

ção grupal; o binômio neoescravagismo-megaconsumismo; o binômio hábitos sadios–rotinas 

úteis; o binômio fluxos–refluxos do Cosmos; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binô-

mio autocura-reconciliação. 

Crescendologia: o crescendo biografia-autorretrocognição-hobiografia-FEP; o cres-

cendo evolutivo; o crescendo catarse cosmoética–catálise evolutiva; o crescendo evolutivo do au-
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torrevezamento multiexistencial; o crescendo ressoma grupal–autorrevezamentos; o crescendo 

tenepes-ofiex; o crescendo retorno-resgate-interassistência. 

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio detalhe-essência-regis-

tro; o trinômio alternativa-opção-escolha; o trinômio épocas-períodos-eras; o trinômio retrofa-

tos-retroideias-retrodescobertas; o trinômio Etologia-revivalismo-recéxis; o trinômio iniciativa- 

-executiva-acabativa assistencial. 

Polinomiologia: o polinômio fato-foco-filtro-fonte nas retrocognições; o polinômio ree-

ducativo aprendizagem-apreensão-correção-reaprendizagem; o polinômio sectarismo-exclusão- 

-seletividade-escolha; o polinômio retribuição-obrigação-contribuição-doação. 

Antagonismologia: o antagonismo História oficial / Para-História; o antagonismo poli-

carma / egocarma; o antagonismo Arte / Ciência; o antagonismo Prospectiva / Passadologia. 

Paradoxologia: o paradoxo das precognições fundamentadas nas retrocognições; o pa-

radoxo da ficção científica revivalista; o paradoxo das neossinapses adquiridas através do his-

toricismo; o paradoxo da contiguidade zona de conforto–zona de conflito; o paradoxo retrocul-

turas-neossinapses. 

Politicologia: a neodemocracia direta; o neonazismo; o neocolonialismo; as neoditadu-

ras; o Conselho dos 500 na Grécia Antiga; a meritocracia; o neofeudalismo; o secularismo pro-

pondo a separação entre Religião e Estado; a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à exumação do 

passado; a lei de ação e reação; a lei da atração dos afins; a lei da sobrevivência do mais apto, 

aplicada pelos amparadores no favorecimento às retrocognições; a lei da espiral evolutiva ascen-

dente; a lei das interprisões evolutivas elucidando as raízes grupocármicas. 

Filiologia: a mnemofilia; a historiofilia; a biografofilia; a cosmovisiofilia; a cronofilia;  

a evoluciofilia; a experimentofilia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da mesmice; a síndrome da abs-

tinência da Baratrofera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão conscien-

cial (SDC); a síndrome do ostracismo; os rituais na síndrome do transtorno obsessivo-compulsivo 

(TOC). 

Holotecologia: a raroteca; a cinemateca; a recexoteca; a regressoteca; a ressomatoteca; 

a proexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Para-Historiologia; a Parageneticologia; a Ho-

lobiografologia; a Historiografologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia;  

a Ressomatologia; a Retrocogniciologia; a Recexologia; a Passadologia; a Anteriorologia; a Au-

torrevezamentologia; a Museologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a minipeça interassistencial; o pré-serenão; os orientadores evolu-

tivos. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; a isca humana inconsciente; o evoluciólogo;  

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o para-historiador; o amparador intrafísico; o intermis-

sivista; o autorrevezador; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a isca humana inconsciente; a evolucióloga;  

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a para-historiadora; a amparadora intrafísica; a inter-

missivista; a autorrevezadora; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; 
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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 tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens retropensenicus; o Homo sapiens fossilis; o Homo sapiens 

anachronicus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens re-

trocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: revivalismo evolutivo = os autorrevezamentos lúcidos planejados; revi-

valismo antievolutivo = as automimeses parainstintivas deterministas. 

 

Culturologia: a paleocultura; o idiotismo cultural materialista do ver para crer; a ma-

triz cultural; a interculturalidade; a cultura retrocognitiva saudável; as retroculturas multimile-

nares; a cultura da Mnemossomatologia; a cultura geral. 

 

Taxologia. De acordo com a Automimeticologia, eis 20 exemplos, na ordem alfabética 

dos temas, de aspectos revivalistas ambivalentes, homeostáticos ou nosográficos: 

01.  Artes. Na Arquitetura, o neogótico; o neobarroco; o rococó; o neoclassicismo;  

o pós-moderno; o art-déco; o art-nouveau; o neorrenascentismo ou neorrenascimento. Na Litera-

tura, o neorromantismo. 

02.  Autorrevezamento. A troca de turno consigo próprio nos autorrevezamentos múl-

tiplos. 

03.  Belicismo. As paixões patológicas despertadas pela memória da Segunda Guerra 

Mundial; o realismo das proezas bélicas no passado levando a fracassos evolutivos no futuro. 

04.  Ciências. O modismo egípcio despertado pelas pesquisas arqueológicas no Século 

XIX; a pesquisa paleontológica sobre dinossauros no Século XX; o neodarwinismo. 

05.  Consréus. A revivescência antropológica das consréus. 

06.  Dicionário. O dicionário analógico-poliglótico na condição de facilitador autocogni-

tivo da recuperação de retrocons. 

07.  Evolução. O autorrevezamento multiexistencial através das megagescons. 

08.  Fenômenos. A complexidade dos fenômenos parapsíquicos transcendentes envol-

vidos nos revivalismos. 

09.  Genopensenidade. A recuperação de ideias inatas oriundas do Curso Intermissivo 

pré-ressomático reveladas no primeiro discernimento da gescon. 

10.  Identidade. O codinome da identidade extra do assistente veterano reconhecida 

pelos ex-assistidos no revivalismo indescartável dos reecontros intermissivos. 

11.  Intenção. A descoberta e resolução do nó górdio de existência pregressa, através do 

revivalismo intencional. 

12.  Manutenção. O papel das rotinas úteis na manutenção dos holopensenes pessoais  

e / ou coletivos. 

13.  Metaforologia. A metáfora técnica, evolutiva, da Fênix renascendo das próprias 

cinzas. 

14.  Pacificação. A diminuição da autoconflitividade pela iniciativa madura de fazer as 

pazes com o próprio passado, desta e de outras vidas. 

15.  Paradiplomacia. A colisão inevitável de paradigmas no revivalismo exigindo técni-

cas paradiplomáticas de abordagem interconsciencial. 

16.  Paragenética. Os traços remanescentes dos retrossomas na plástica atual auxiliando 

a identificação de personalidades consecutivas. 
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17.  Passado. O enriquecimento da autocognição na revisitação ao passado evolutivo. 

18.  Religiões. As lavagens cerebrais dos dogmas nos revivalismos cristão e islâmico 

(fundamentalismo); o culto aos antepassados das neosseitas orientais; a ingenuidade na aceitação 

acrítica da veracidade de pseudepisódios históricos, nos livros psicografados; os emocionalismos 

estimulados pela ortodoxia revivalista protestante. 

19.  Taquirritmia. A técnica do revivalismo intencional favorecendo à conscin lúcida, 

minipeça interassistencial, conjugar esforços intelectuais e parapsíquicos máximos. 

20.  Temperamento. A têmpera forjada pelos posicionamentos cosmoéticos passados, 

refletida no strong profile de hoje; o fato de o temperamento da conscin resiliente ser, em tese,  

o mais preparado e favorável à recuperação de informações da auto-holobiografia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 revivalismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Discurso  da  obsolescência:  Prospectivologia;  Neutro. 

06.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

07.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

08.  Interitemização:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

09.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

14.  Transformismo:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

O  REVIVALISMO,  QUANDO  AUTOLÚCIDO  E  COSMOÉTICO,  
PODE  ELIMINAR  AS  AUTOMIMESES  DISPENSÁVEIS  PELA  

IDENTIFICAÇÃO  DOS  NEOPROGRESSOS  AUTEVOLUTIVOS,  
RUMO  AOS  AUTORREVEZAMENTOS  MULTIEXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o fenômeno do revivalismo nos fa-

tos e parafatos das experiências pessoais? De qual natureza: sadio ou patológico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Balona, Málu; Revivalism: The Historical Curves of the Evolutionary Spiral; Artigo; Journal of Cons-

cientiology; Revista; Trimestral; Vol. 2; N. 7; 264 p.; International Institute of Projectiology and Conscientiology; Miami, 

FL; EUA; January, 2000; páginas 197 a 208. 
2.  Rey, Alain; Miroirs du Monde: Une Histoire de l‟Encyclop disme; 262 p.; 7 caps.; 20 ilus.; 173 refs.;  

2 índices; 21,5 x 13,5 cm; enc.; Librairie Arthéme Fayard; Saint-Aman-Montrond; France; 2007; páginas 15, 26, 68, 89  

e 94. 
3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos;  

1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.;  
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4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 sub-seções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 

x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 462. 

 

M. L. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19823 

R E V O L U Ç Ã O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A revolução conscienciológica é a mudança, dinâmica etológica de trans-

formação, reciclagem ou reeducação evolutiva para melhor da consciência, individualmente, e do 

grupo ou coletividade das consciências, em geral, promovida pelo corpus de neoconceitos, pes-

quisas técnicas e paratécnicas reunidas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo revolução vem do idioma Latim, revolutio, “ato de revolver; giro; 

passagem sucessiva (de algum corpo a outro)”, e este do verbo revolvere, “rolar para trás; enrolar; 

enroscar; recair ou fazer recair”. Apareceu no Século XV. 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”. Surgiu no 

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

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

Sinonimologia: 1.  Revolução desarmada. 2.  Revolução silenciosa. 3.  Revolução não 

violenta. 4.  Revolução cosmoética. 5.  Revolução pacificadora. 6.  Subversão ideológica incruen-

ta. 7.  Evolução conciliadora. 8.  Grupoverponologia Evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo revolução: 

antirrevolução; antirrevolucionária; antirrevolucionário; contrarrevolução; contrarrevolucioná-

ria; contrarrevolucionário; nanorrevolução; neorrevolução; pré-revolucionária; pré-revolucio-

nário; protorrevolução; protorrevolucionária; protorrevolucionário; revolucionada; revolucio-

nado; revolucionador; revolucionadora; revolucionamento; revolucionante; revolucionar; revo-

lucionária; revolucionário; revolucionarismo; revolucionarista; revolucionismo; revolucionista; 

ultrarrevolucionária; ultrarrevolucionário. 

Neologia. As 3 expressões compostas revolução conscienciológica, revolução conscien-

ciológica individual e revolução conscienciológica coletiva são neologismos técnicos da Evolu-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Revolução armada. 2.  Revolução belicista. 3.  Revolução sinistrosa. 

4.  Antagonismo extremo. 5.  Regressão bélica. 

Estrangeirismologia: o avant-garde consciencial; a world clarification task. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da evolução consciencial. 

Filosofia: a Holofilosofia; as bases holofilosóficas no trinômio Universalismo-Megafra-

ternismo-Cosmoeticologia. 

Unidade. A recin é a unidade de medida da revolução conscienciológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciológico; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapen-

senes; a parapensenidade; a renovação holopensênica pessoal, grupal, ambiental e planetária por 

meio da Reeducaciologia. 

 

Fatologia: a revolução conscienciológica; a revolução provocada pelo neoconhecimento 

conscienciológico; a revolução ideológica pacificadora das verpons da Conscienciologia; o me-

gaempreendimento de pacificidade da Terra; a reurbanização do planeta; a Era dos Serenões;  

a Era da Cosmoética; as reuniões práticas das neoverpons evolutivas; a recéxis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a reurbex; o parassistema reeducativo nos Cursos Intermissivos 

(CIs) pré-ressomáticos; a eliminação dos intermediários na interatividade multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoperceptibilidade-autoparaperceptibilidade na com-

preensão das realidades cósmicas; o sinergismo equipin-equipex potencializando as engrenagens 

do maximecanismo interassistencial. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autevolução inimputável;  

o princípio da inexistência de mudanças autocognitivas abruptas; o princípio do devagar  

e sempre. 

Codigologia: o autogerenciamento do código pessoal de Cosmoética (CPC); a constru-

ção gradativa do código grupal de Cosmoética (CGC) planetário. 

Teoriologia: o neoparadigma consciencial desafiando as teorias-líderes convencionais;  

a revolução pacífica e silenciosa das neoverpons reformulando as teorias e as práticas (retroteáti-

ca) antiquadas; a autorresponsabilidade interconsciencial despertada no entendimento da teoria 

das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a Paratecnologia além da Tecnologia Convencional; as cogitações técnicas 

e paratécnicas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a técnica de 

viver evolutivamente em qualquer dimensão consciencial; a Paratecnologia usufruída na intrafi-

sicalidade; a antecipação prolífera da maturidade na técnica da invéxis. 

Voluntariologia: o empreendedorismo interassistencial do voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: os laboratórios da Conscienciologia; o laboratório conscienciológi-

co específico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos transformadores nos valores e princípios pessoais da autocons-

cientização seriexológica. 

Neossinapsologia: as neossinapses da neoverponidade reformulando as mundivi-

dências. 

Ciclologia: o ciclo retroteáticas-neoteáticas. 

Enumerologia: a revolução facultativa; a revolução apartidária; a revolução íntima;  

a revolução silenciosa; a revolução exemplificativa; a revolução conciliadora; a revolução reedu-

cativa. 

Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o bi-

nômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio Experimentologia-Autopes-

quisologia; o binômio admiração-discordância; o binômio teátiva-verbação; o binômio Cons-

cienciologia-Mateologia. 

Interaciologia: a interação Conscienciologia-Projeciologia-Neologística; a interação 

Bioenergologia-Parapercepciologia-Mentalsomatologia; a interação Conscienciometrologia- 

-Holomaturologia-Cosmovisologia; a interação erudição–inteligência evolutiva (IE). 

Crescendologia: o crescendo evolutivo tacon-tares; o crescendo evolutivo Ética Huma-

na–Cosmoética; o crescendo evolutivo Direito-Paradireito; o crescendo centrípeto reforma in-

traconsciencial–reforma social. 

Trinomiologia: a eliminação teática do trinômio crendices–delírios–tradições obsoletas. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;  

o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo cultura conscienciológica / cultura materiológica. 

Paradoxologia: o paradoxo da revolução conscienciológica sem revolta. 

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

conscienciocêntrica; a implantação dos alicerces do futuro Estado Mundial. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço aplicada à ele-

vação da hiperacuidade de todos; a lei do transformismo; a lei da seriéxis; a lei do eterno retor-
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no; a lei da afinidade e da sincronicidade do Cosmos; as leis da Proexologia; a lei da interassis-

tencialidade evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a evoluciofilia;  

a criteriofilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: a eliminação dos mitos pela Descrenciologia; a libertação das mitologias 

pseudocientíficas; a desconstrução do mito eletronótico. 

Holotecologia: a ciencioteca; a consciencioteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a cri-

ticoteca; a experimentoteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Parapoliticologia; a Paradi-

plomaticologia; a Paradireitologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Recexologia;  

a Holomaturologia; a Discernimentologia. 

 

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 revolutionator; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicista; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens priorologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: revolução conscienciológica individual = a mudança etológica evolutiva 

da conscin gerada pelos princípios racionais da Conscienciologia; revolução conscienciológica 

coletiva = a mudança etológica evolutiva das conscins, em geral, gerada pelos princípios racio-

nais da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Recexologia; a revolução omnicultural proposta pelo para-

digma consciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapoliticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias das revoluções multifacéticas promovidas pela Conscienciologia, por meio das múlti-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19826 

plas reuniões racionais, lógicas e prioritárias das pesquisas, parapesquisas, meganálises e neovi-

vências das realidades do Cosmos: 

01.  Revolução autorrevezamental: o reconhecimento da eternização dos grafopense-

nes; a reunião da programação existencial desta vida humana com as outras na serialidade das 

existências intrafísicas. 

02.  Revolução etológica: a reciclagem comportamental; a interassistencialidade racio-

nal autoconsciente; a reunião vivencial da consciência lúcida com a Humanidade e a Para-Huma-

nidade. 

03.  Revolução evolutiva: propriamente dita; a conquista da inteligência evolutiva (IE); 

a reunião da teoria evolutiva, biológica ou darwiniana com a escala evolutiva das consciências. 

04.  Revolução exemplificativa: a nova moral cósmica; a Cosmoética; o código pessoal 

de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); a reunião prioritária, faltante, da 

Ciência e da Ética. 

05.  Revolução multidimensional: a análise racional, teática, da paraprocedência da 

consciência humana; os Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; a reunião vivenciada, lúcida, teá-

tica, das dimensões conscienciais evolutivas. 

06.  Revolução multiexistencial: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade;  

a reunião autoconsciente desta vida com as outras; a união das intermissões com as intrafisicali-

dades; a Holossomatologia. 

07.  Revolução paracientífica: experimental; participativa; o neoparadigma conscien-

ciológico; a vivência teática do princípio da descrença; a reunião ou interação do pesquisador ou 

pesquisadora com a pesquisa (autopesquisa ou heteropesquisa). 

08.  Revolução parapsíquica: as parapercepções pesquisadas teórica, prática e cientifi-

camente; a autoconscientização multidimensional (AM); a dispensa definitiva das religiões; a reu-

nião do princípio consciencial com os bastidores escancarados da vida cosmovisiológica plena. 

09.  Revolução pensênica: a reciclagem intraconsciencial (recin); a busca da retilineari-

dade autopensênica; a reunião potencializadora do ego com as energias conscienciais (ECs) fisio-

lógicas e parafisiológicas. 

10.  Revolução política: a reciclagem ideológica; a técnica sociológica da inversão exis-

tencial (invéxis); a democracia pura; a busca do Estado Mundial; a reurbin; a reurbex; a reunião 

evolutiva dos paresforços das consciexes ou da Extrafisicologia com os autesforços das conscins 

ou da Intrafisicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 revolução conscienciológica, indicados para a expansão 

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

01.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  extremo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  

Homeostático. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Epiconscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 
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14.  Marca  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

 

A  REVOLUÇÃO  PROMOVIDA  PELA  CONSCIENCIOLOGIA 
SE  ASSENTA  NO  MEGADISCERNIMENTO  URBI  ET  ORBI,  
NA  IMPACTOTERAPIA  E  NA  COSMOÉTICA  DESTRUTIVA, 
A  PARTIR  DA  VIVÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  DESCRENÇA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência da revolução silenciosa da 

Conscienciologia em marcha? Você colabora com tal megaempreendimento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Salles, Rosemary; Consciência em Revolução; Autobiografia; pref. Waldo Vieira; revisores Cristina Araka-
ki; et al.; 194 p.; 4 caps.; citações; endereços; 1 entrevista; 12 siglas; glos. 152 termos; alf.; ono.; 20,5 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 1 a 194. 
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R I C O C H E T E    I N T E L E C T I V O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ricochete intelectivo é o rebote de alguma ideia, de maneira imediata, 

com repercussão na cognição da consciência pesquisadora, homem ou mulher, seja na holomemó-

ria, na associação de ideias ou na cosmovisão, gerando inesperado neoconstructo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ricochete deriva do idioma Francês, ricochet, “jogo que consiste 

em atirar pedra achatada na água, para fazê-la saltar na superfície”. Surgiu no Século XVII. O vo-

cábulo intelectivo procede do idioma Latim, intellectivus, “fundado na inteligência”. Apareceu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Ricochete cognitivo. 02.  Rechaço intelectivo. 03.  Ricochete 

mental; ricochete mnemônico. 04.  Rechaço cognitivo. 05.  Bumerangue intelectivo. 06.  Bume-

rangue cognitivo. 07.  Rebote intelectivo. 08.  Rebote cognitivo. 09.  Reverberação mnemônica. 

10.  Reverberação cosmovisiológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ricochete intelectivo, ricochete intelectivo lexical  

e ricochete intelectivo cosmovisiológico são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Intelecção. 2.  Cosmovisão. 

Estrangeirismologia: a open mind; o Pesquisarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade da criação intelectual pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a flexibilidade autopensê-

nica; a autopensenização cosmovisiológica. 

 

Fatologia: o ricochete intelectivo; os múltiplos fatores desencadeantes dos ricochetes in-

telectivos; o ricochete intelectivo desencadeado pela afinização pessoal com a área de pesquisa;  

o ricochete intelectivo gerado pela memória aguda; os dicionários cerebrais pessoais; o ricochete 

intelectivo desperdiçado, não identificado e passado batido; o ricochete intelectivo percebido, 

identificado e aproveitado; as ocorrências cognitivas espontâneas indiretas; o abertismo conscien-

cial; a intensificação da cosmovisão da conscin pesquisística; as causas dos ricochetes intelecti-

vos; os ricochetes dos enfoques das hipóteses; os ricochetes das neoverpons; a recepção da infor-

mação; a codificação autocognitiva; a associação mnemônica; o surgimento da neoideia; a avalia-

ção do neoconceito; a autorreflexão; o autodiscernimento intelectual; o descarte ou aplicação da 

neoideia. 

 

Parafatologia: a influência da pensenosfera na elaboração mentalsomática; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o campo 

energético pró-criatividade intelectual; o escritório pessoal turbinado; o ricochete intelectivo ins-

pirado por amparador extrafísico de função; os extrapolacionismos parapsíquicos; o acesso à Cen-

tral Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo intelectualidade-pa-

raperceptibilidade-autocosmoeticidade; o sinergismo das associações de ideias. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o megaprincípio da conjunção cognitiva;  

o princípio da afinidade intelectual; o princípio dual da polaridade; o princípio do “nada substi-

tui o esforço pessoal”; o princípio do “quem procura, acha” aplicado à Neoverponologia. 

Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) quantificando o rapport 

ideativo com os amparadores extrafísicos. 

Teoriologia: a teoria da aquisição de neoideias; a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo trazendo proveito às observações agudas nas abor-

dagens pesquisísticas; a técnica da megassociação de temas; a técnica de confrontar conceitos 

opostos. 

Voluntariologia: os voluntários-escritores da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete das manifestações mentaissomáticas; o efeito 

dominó intelectivo. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo autorreflexão-contraponteamento; o ciclo das neoideias; o ciclo cro-

nêmico neoideia-retroideia. 

Binomiologia: o binômio horas de trabalho–minutos de inspiração; o binômio ideia-in-

tenção; o binômio dedução-indução; o binômio diferença na semelhança–semelhança na dife-

rença. 

Interaciologia: a interação universal entre os elementos do Cosmos; a interação efeito 

primário–efeito secundário. 

Crescendologia: o crescendo heurístico retrocognições-neocognições; o crescendo hi-

pótese-teoria. 

Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio me-

mória–associação de ideias–atenção dividida. 

Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógi-

co-poliglótico; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo estímulo informacional / resposta cognitiva; o anta-

gonismo convergência / divergência; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo do efeito gerador tornado causa. 

Politicologia: a cienciocracia; a tecnocracia; a meritocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço heurístico; a lei de ação e rea-

ção aplicada às faculdades mentais. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia intelectual; a xenofilia; a pesquisofilia; a leituro-

filia; a cognofilia; a verponofilia. 

Mitologia: a eliminação do mito da inspiração sem transpiração pela consciência lú-

cida. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a discernimentoteca; a cognoteca; a intelectoteca; 

a sincronoteca; a metodoteca; a analiticoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Cosmovisiologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Contrapontologia; a Holoculturologia; a Intera-

ciologia; a Holomemoriologia; a Confluenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin generalista; a conscin atacadista consciencial; a conscin universalista; a conscin 

polivalente; a consciência criativa; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens retilineatus; o Homo sapiens antimonotonus;  

o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens maxilu-

cidus; o Homo sapiens intellector. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ricochete intelectivo lexical = a neoideia gerada a partir do dicionário ce-

rebral analógico da conscin pesquisadora versátil; ricochete intelectivo cosmovisiológico 

= a neoideia gerada a partir do generalismo e da cosmovisão da conscin pesquisadora versátil. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Autopesquisologia; a cultura da Heuristicologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 7 predisposições pessoais, em geral, à vivência do ricochete intelectivo, desencadeadas pela 

estrutura dos atributos mentaissomáticos da conscin lúcida, homem ou mulher, quando pesquisa-

dora: 

1.  Associação de ideias: o atributo mentalsomático. 

2.  Atenção dividida: a hiperacuidade além da percuciência medíocre. 

3.  Cosmovisão: além da monovisão rotineira, vulgar. 

4.  Dicionário cerebral analógico: além do sinonímico e do antonímico. 

5.  Extrapolacionismo parapsíquico: no âmbito da meritocracia. 

6.  Inspiração extrafísica: o amparo extrafísico de função. 

7.  Retrocognição parapsíquica: a autoparaperceptibilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 ricochete intelectivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

15.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

 

O  RICOCHETE  INTELECTIVO  PODE  SER  VALIOSO  INS-
TRUMENTO  PARA  A  CONSCIN  PESQUISÍSTICA  POLIVA-
LENTE  INTENSIFICAR  A  COSMOVISÃO  E  A  INTERPRE-
TAÇÃO  CONTEUDÍSTICA  DAS  ABORDAGENS  TÉCNICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já protagonizou a vivência de ricochetes intelec-

tivos? De qual natureza? Como interpretou a ocorrência? 
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R I G O R O S I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rigorosidade é a qualidade, estado ou condição de a conscin ser inflexí-

vel ou não ceder nas convicções, decisões e posicionamentos, sobretudo de ordem cosmoética, no 

cumprimento de compromissos assumidos e em qualquer outra atividade demonstrada através da 

persistência na busca pela correspondência exata entre as manifestações pensênicas e o padrão de 

referência estipulado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo rigoroso deriva do idioma Latim, rigorosus, “rigoroso; rígido; se-

vero”, e este de rigor, “resistência à tensão; rigidez; endurecimento; dureza; severidade; rijeza; in-

flexibilidade”. Apareceu no século XV. 

Sinonimologia: 1.  Rigorismo. 2.  Austeridade; severidade. 3.  Dureza. 4.  Inflexibilida-

de. 5.  Intransigência. 6.  Exatidão; precisão. 

Neologia. Os 3 vocábulos minirrigorosidade, maxirrigorosidade e megarrigorosidade 

são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Brandura; fraqueza; suavidade. 2.  Flexibilidade. 3.  Frouxidão. 

4.  Transigência. 5.  Imprecisão; inexatidão. 6.  Concessão. 

Estrangeirismologia: a hard science; a soft science; o hard-core; o rigor mortis; o ri-

gor iuris; a rustica veritas; o strong profile; o laissez-faire; o laissez-passer. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à verbação pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autorri-

gorosidade cosmoética: incorruptibilidade. Rigor significa aperfeiçoamento. 

Coloquiologia: o indivíduo duro na queda; a intransigência do não tem lero-lero nem vem 

cá que eu também quero; a expressão remédio amargo para indicar a medida drástica necessária;  

a irredutibilidade do não tem choro, nem vela. 

Citaciologia: –“Quem mais demora a fazer uma promessa é quem a cumpre mais rigoro-

samente” (Jean Jacques Rousseau, 1712–1778). 

Filosofia: o Deontologismo; o Asceticismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomaturologia; o holomaturopensene, a ho-

lomaturopensenidade; o autopensene prioritário; a rigidez pensênica; a flexibilidade pensênica,  

a manutenção da ortopensenidade; a condição do ser desperto de refratariedade ininterrupta aos 

patopensenes. 

 

Fatologia: a rigorosidade; a disciplina militar; a educação repressora; a severidade;  

a crueldade; a autodisciplina; o autocontrole; a autorregulação; a autovigilância ininterrupta; a au-

tocoerência; a concessão espúria; a concessão necessária; a omissão deficitária; o jeitinho brasi-

leiro; o perfeccionismo; a autocorrupção; a incorruptibilidade cosmoética; o caráter adamantino;  

a defesa dos autoposicionamentos; a posição irredutível; a decisão sem volta; a autorrigorosidade 

na profilaxia do desviacionismo; a cláusula pétrea proexológica; a manutenção do megafoco pro-

exológico; o detalhismo; a exaustividade; a estagnação; a obstinação; a persistência; a tenacidade; 

o estilo de vida espartano; a ascese; os atenuantes; os agravantes; a punição severa; a pena capital; 

a pena alternativa; a impunidade; os impostos excessivos; a política de combate à criminalidade 

conhecida como tolerância zero, aplicada em New York na década de 1990; a impactoterapia;  

o tratamento médico árduo e prolongado; a evitação da recaída; o inverno rigoroso; o verão rigo-

roso; o bater na mesa em momento crítico; o honrar o compromisso; o apertar das cravelhas;  
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a pontualidade; o hábito religiosamente praticado; o horário sagrado; a inexistência de outra hi-

pótese; o tocar a empresa com mão de ferro; a prática administrativa do controle de qualidade to-

tal; o traje a rigor; a psicose do segundo livro; a revisão minuciosa; a hiperrevisão; a cópia fiel;  

a verbação; a teática. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o compromisso diário 

da tenepes; o rigor na análise das experiências parapsíquicas; a rigorosidade na distinção entre 

imaginação e parafato; o paradever; a sustentabilidade dos trabalhos assistenciais multidimensio-

nais; a paraverbação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-autorganização. 

Principiologia: o princípio do se não presta, não presta mesmo, não adianta fazer ma-

quilagem; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da omissão superavitária do 

isso não é para mim; o princípio do não estou para isso agora. 

Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da transmigração extrafísica; a teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica das 50 ve- 

zes mais. 

Voluntariologia: o profissionalismo no voluntariado; o trabalho voluntário levado a sério. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

ética. 

Efeitologia: o efeito da baixa autestima decorrente da rigorosidade excessiva consigo 

mesmo; o efeito da autorrigidez na amplificação da autoculpa; o efeito na dissolução da equipe 

devido à hipercobrança do líder. 

Enumerologia: o rigor racionalístico; o rigor científico; o rigor matemático; o rigor 

axiomático; o rigor lógico; o rigor cosmoético; o rigor anticosmoético. A reflexão rigorosa;  

o método rigoroso; a seleção rigorosa; a pesquisa rigorosa; o treinamento rigoroso; a fiscaliza-

ção rigorosa; a avaliação rigorosa; a crítica rigorosa. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio detalhismo- 

-exaustividade; o binômio rigor metodológico–achados confiáveis. 

Interaciologia: a interação código pessoal de Cosmoética–código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Crescendologia: o crescendo terapêutica-profilaxia; o crescendo erro-correção-pre-

venção. 

Trinomiologia: o trinômio reflexão rigorosa–parapsiquismo mentalsomático–posicio-

namento fundamentado. 

Polinomiologia: o polinômio científico anomalia–crise paradigmática–neoparadigma– 

–hard science. 

Antagonismologia: o antagonismo técnico disciplinador / atleta indisciplinado; o anta-

gonismo econômico liberalismo / estatismo; o antagonismo pai severo / filho indomável; o anta-

gonismo autorrigorosidade / autocomplacência. 

Paradoxologia: o paradoxo da obrigatoriedade moral. 

Politicologia: o radicalismo patológico; a ditadura; o Totalitarismo; a Democracia Pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do carma; a amara lex; a lei da Ficha Limpa. 

Filiologia: a disciplinofilia; a coerenciofilia. 

Fobiologia: a disciplinofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão. 

Maniologia: a mania de perfeição (perfeccionismo). 
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Mitologia: o mito da disciplina esterilizante da criatividade. 

Holotecologia: a holomaturoteca; a holocarmoteca; a cosmoeticoteca; a volicioteca;  

a politicoteca; a disciplinoteca; a direitoteca; a metodoteca; a filosofoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodefinologia; a Autorganizaciologia;  

a Coerenciologia; a Criteriologia; a Cosmoeticologia; a Deontologia; a Paradireitologia; a Voli-

ciologia; a Metodologia; a Holocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade forte; a personalidade teimosa; o ser desperto; os pais se-

veros. 

 

Masculinologia: o rígido; o intransigente; o austero; o certinho; o frouxo; o molengão;  

o líder controlador; o líder laissez-faire; o liberal; o juiz rigoroso; o mestre exigente; o professor 

carrasco; o atleta disciplinado; o técnico disciplinador; o tirano doméstico; o revisor; o crítico 

ferrenho; o autoimperdoador; o heteroperdoador; o obstinado; o asceta; o espartano; o indivíduo 

honrado; o pontual; o perfeccionista; o tocador de obra; o tenepessista; o inversor; o reciclante;  

o epicon; o completista; o homem de ação. 

 

Femininologia: a rígida; a intransigente; a austera; a certinha; a poliana; a líder contro-

ladora; a líder laissez-faire; a liberal; a juíza rigorosa; a mestra exigente; a professora carrasca;  

a atleta disciplinada; a técnica disciplinadora; a tirana doméstica; a revisora; a crítica ferrenha;  

a autoimperdoadora; a heteroperdoadora; a obstinada; a asceta; a pontual; a perfeccionista; a to-

cadora de obra; a tenepessista; a inversora; a reciclante; a epicon; a completista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rigorosus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

completista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens orthopen-

senicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus;  

o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrigorosidade = a manutenção regular e contínua dos horários da 

rotina útil; maxirrigorosidade = a manutenção vitalícia da prática diária da tenepes; megarrigoro-

sidade = a manutenção ininterrupta da ortopensenidade por duas décadas alcançando a condição 

da desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura da disciplina; a cultura repressora. 

 

Qualificação. Concernente à Evoluciologia, a qualificação da rigorosidade é determi-

nada por 2 fatores, dispostos a seguir na ordem lógica: 

1.  Conteúdo. A natureza do referencial sobre o qual as ações da conscin se baseiam, po-

dendo ser classificada em pró-evolutiva (inteligência evolutiva, código pessoal de Cosmoética, 

Interassistenciologia, megafraternidade, maxiproéxis) ou antievolutiva (egoísmo, competitivida-

de, ganância, vaidade, valores eletronóticos em geral). 

2.  Conformidade. A maior ou menor aproximação entre o ideal e o real, isto é, o grau 

de teática e de coerência apresentados pela conscin. 

 

Evitações. Como esclarece a Paraprofilaxia, a rigorosidade pode favorecer a prevenção 

de problemas, a exemplo desses 5, dispostos a seguir na ordem alfabética: 

1.  Acidentes. A rigorosidade amplia a autodefesa da conscin no exercício das tarefas as-

sistenciais libertárias, quanto às adversidades, contratempos, entreveros ou imprevistos, devido ao 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19835 

rigor no cumprimento das normas pessoais de segurança, muitas vezes até quebrando a reação em 

cadeia dos acidentes de percurso com vários envolvidos. 

2.  Autodesorganização. A rigorosidade impede o desequilíbrio, o desperdício dos re-

cursos pessoais, a perda de oportunidades evolutivas, causados pela postura perdulária e irrespon-

sável, adotada por muitos, principalmente os jovens, nessa Era da Fartura, através da autodis-

ciplina e da regência da vida pelo princípio da prioridade compulsória. 

3.  Desviacionismo. A rigorosidade evita a ectopia consciencial por meio da manutenção 

do megafoco e do ponteiro consciencial no prumo correto da proéxis. 

4.  Interprisão. A rigorosidade impede a conscin de tornar-se interprisioneira grupocár-

mica por meio da vivência contínua do código pessoal de Cosmoética. 

5.  Reincidência. A rigorosidade faculta a prevenção da recaída do ex-alcoolista, do ex- 

-tabagista ou do ex-obeso ao não permitir, respectivamente, a ingestão da inofensiva gotinha da 

cervejinha gelada, a única tragada do cigarro alheio, ou apenas a pequena mordidinha no doce da 

festa familiar para não fazer desfeita, ações autocorruptas deflagradoras do vício. 

 

Assistência. Com base na Parapedagogiologia, o rigor na correção da prova sobre temas 

verponológicos representa, ao contrário do pensamento poliano, atitude verdadeiramente assis-

tencial. 

Omissão. Em questões discursivas, solicitando a definição de certo neoconceito, o corre-

tor, devido à pena pela nota baixa, ao deixar passar detalhes responsáveis em tornar a resposta 

ambígua, imprecisa ou obscura, contribui para a permanência da assimilação distorcida do aluno. 

Agravamento. O problema amplia caso a ideia seja central no corpus teórico específico, 

pois prejudica não só a apreensão, mas também, a aquisição de novas, derivadas da inicial. 

Perda. A complacência com pequenos erros retira a oportunidade do avaliado corrigir  

e reciclar os próprios conceitos. 

Prevenção. A evitação dessa problemática nas correções de exames se faz através da 

atenção ao critério da pertinência. 

Critério. A pertinência na definição consiste na inclusão de todas as características in-

trínsecas ao objeto, permitindo identificá-lo e distingui-lo de outros, sem acrescentar aspectos cir-

cunstanciais e nem excluir elementos essenciais. 

 

Consequências. A falta de rigorosidade quanto à pertinência acarreta 2 tipos de erros, 

dispostos a seguir na ordem lógica: 

1.  Restrição. A inclusão de elementos não pertinentes na definição restringe o universo 

real abarcado pelo conceito, pois exclui fatos, fenômenos ou objetos pertencentes a ele. 

2.  Ampliação. A exclusão de elementos pertinentes na definição aumenta o universo 

real abarcado pelo conceito, dificultando a distinção com outros, pois considera fatos, fenômenos 

ou objetos próximos, contudo distintos, como se fossem iguais. 

 

Proporcionalidade. Tendo em vista a Discernimentologia, o princípio da antiguidade in 

medio virtus est, se aplica à rigorosidade, dimensionando a proporção correta: nem aquém (ausên-

cia), nem além (excesso). 

 

Ausência. A falta de rigorosidade acarreta inúmeros prejuízos, em diversos âmbitos, como 

demonstram, na ordem alfabética, os 6 exemplos seguintes: 

1.  Comércio: o consumidor displicente, desleixado, reincidente na compra de produtos 

com prazo de validade vencido, ou aquele, cuja medicação prescrita não é encontrada na primeira 

farmácia visitada, aceitando facilmente a sugestão de levar outra marca ou remédio similar. 

2.  Direito: a cultura da impunidade arraigada no Brasil, constituindo-se grande trafar 

social, devido à falta de rigor na aplicação das leis, a começar pelos magistrados, engendrando  

a proliferação da insegurança, da criminalidade e do paroxismo do Estado bi ou tricéfalo. 

3.  Educação: o engodo educacional da cultura do trabalhinho, artifício utilizado no in-

tuito dos alunos malsucedidos nas avaliações oficiais conseguirem nota suficiente para evitar  
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a reprovação, através de pesquisas escolares, não raro plagiadas, principalmente da Internet, sob  

a vista grossa do docente canastrão. 

4.  Esporte: a oscilação motivacional do atleta profissional, atingindo o pico de motiva-

ção durante os jogos oficiais, e queda na dedicação aos treinamentos, defendendo explícita e auto-

corruptamente a filosofia do jogo é jogo, treino é treino. 

5.  Patologia: a visão cor-de-rosa do mundo pertencente ao indivíduo poliana, gerando  

a postura de acriticidade. 

6.  Religião: o non sense anticosmoético do padre bifronte, defensor dos bons valores ao 

realizar a missa dominical, e praticante da pedofilia na noite-a-noite do seminário. 

 

Excesso. A rigorosidade em excesso, quando passa da medida, do apropriado, da norma-

lidade, também se torna negativa, como indicam os 6 exemplos a seguir, nos mesmos contextos 

anteriormente apresentados na ordem alfabética: 

1.  Comércio: a prática do protecionismo através da artimanha das barreiras não-tari-

fárias utilizada por países desenvolvidos em acordos bilaterais de livre comércio, caracterizada 

pela exigência rigorosa nas especificações técnicas sob a áurea da qualidade e certificações, vi-

sando bloquear a entrada, no mercado interno, de produtos oriundos dos países em desenvolvi-

mento, com os quais têm acordo de redução ou eliminação de taxas alfandegárias. 

2.  Direito: a infrutífera pena de morte, exaltada ardorosamente pelos eletronóticos como 

a redutora mais eficaz da criminalidade, porém, na prática inviabilizando a reeducação e a resso-

cialização, só conseguindo, na maioria das vezes, transformar o bandido intrafísico em criminoso 

extrafísico (assediador). 

3.  Educação: o procedimento anacrônico da palmatória no educandário, como ferra-

menta disciplinar, na lógica do controle punitivo do comportamento, ou, da motivação pelo medo. 

4.  Esporte: a síndrome do supertreinamento caracterizada pela queda repentina no de-

sempenho do atleta de alto nível, devido à incapacidade física e mental de recuperação da fadiga, 

normalmente possível através de repouso e dieta, após sessões exaustivas de treinamento associa-

das às longas temporadas de competição. 

5.  Patologia: a obstinação patológica do perfeccionista em fazer as coisas com perfeição 

– isentas de defeitos e no mais alto nível na escala de valores –, meta impossível dentro a imper-

fecciolândia da vida humana, fazendo do fracasso a rotina, e da frustração, o estado emocional 

regular. 

6.  Religião: o fanático religioso na condição de asceta, adepto do Asceticismo, buscan-

do a realização dos desígnios divinos e leis sagradas, através de comportamentos ritualísticos, 

orações, privações, com destaque para a prática da mortificação – a flagelação do corpo como 

meio de impedir desejos desaprovados doutrinariamente. 

 

Limites. O autodiscernimento impede a extrapolação, o excesso e o exagero da rigorosi-

dade com base na atenção aos limites inteligente e cosmoético. 

Decisões. De acordo com a Proexologia, nas decisões do cotidiano, a rigorosidade im-

pede, ou pelo menos minimiza, a possibilidade do tresmalhamento da proéxis, através do critério 

decisório isso não é para mim. 

Transmigração. Conforme a Paradireitologia, nos trabalhos das reurbéxis, a consréu 

retirada da procedência extrafísica patológica, de acordo com o caso, pode ser encaminhada para  

3 destinações: a ressoma compulsória na Terra, a recuperação em comunex assistencial ou  

a transmigração extrafísica – o renascimento em planeta evolutivamente inferior –, medida de 

maior rigorosidade aplicada pelos evoluciólogos, sob orientação dos serenões, visando evitar mai-

ores prejuízos ao grupo evolutivo maior. 

Impopularidade. Na visão da Parapoliticologia, em várias situações a rigorosidade  

é impopular, sobretudo em momentos críticos, nos quais são exigidas medidas enérgicas desa-

gradáveis e contrárias aos desejos da massa impensante, contudo, necessárias e adequadas. 
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Acobertamento. Consoante à Conscienciometrologia, a rigidez apresentada regularmen-

te nas manifestações da personalidade rigorosa, severa ou austera, pode ser indicativo conscienci-

ométrico do acobertamento referente ao trafar da insegurança. 

Distinção. Segundo a Parapercepciologia, o rigor nas autopesquisas parapsíquicas é con-

dição sine qua non para diferenciar as fantasias das parapercepções reais. 

Autodefesa. Embasado na Despertologia, a rigorosidade cosmoética, quando aplicada 

aos próprios pensenes, leva à manutenção da ortopensenidade, eliminando os autassédios e conse-

quentemente os heterassédios. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, 

evidenciando relação íntima com a rigorosidade, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

13.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  Exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

EM  RELAÇÃO  À  VIVÊNCIA  DA  RIGOROSIDADE,  A  HOLO-
MATURIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  MANIFESTA-SE  EM  DUAS 

ETAPAS:  NA  ESCOLHA  DO  REFERENCIAL,  NORTEADOR  

DAS  AÇÕES,  E  NO  EMPREGO  DA  DOSAGEM  ADEQUADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é mais autorrigoroso ou mais autocomplacente? 

Qual a qualidade dos parâmetros reguladores das ações pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Samulski, Dietmar Martin; Psicologia do Esporte: Manual para a Educação Física, Psicologia e Fisiote-

rapia; XXI + 380 p.; 15 caps.; 85 ilus.; 56 tabs.; 678 refs.; alf.; 24,5 x 17,5 cm; enc.; Manole; São Paulo, SP; 2002; pági-
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x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, 

PR; 2003; páginas 227, 784 a 786. 
3.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lourdes 
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L. L. J. 
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R I G O R    R A C I O N A L Í S 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 rigor racionalístico é a diligência, dedicação, responsabilidade, exatidão, 

retidão, precisão e profundidade racionais aplicadas às manifestações diuturnas, intrafísicas e ex-

trafísicas por parte da conscin lúcida, objetivando os maiores acertos e as mínimas incorreções 

nos posicionamentos evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo rigor vem do idioma Latim, rigor, “rijeza; dureza; endureci-

mento; rigidez; inflexibilidade”, de rigere, “estar duro; rijo”. Apareceu no Século XIV. O termo 

racional procede do mesmo idioma Latim, rationalis, “contável; calculável; racional; dotado de 

razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raciocí-

nio; doutrina; razão determinante”. Surgiu também no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Rigor científico. 2.  Rigor lógico. 3.  Rigor cosmoético. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo rigor: au-

torrigor; rigoridade; rigorismo; rigorista; rigorística; rigorístico; rigor mortis; rigorosa; rigoro-

sidade; rigoroso. 

Neologia. As 3 expressões compostas rigor racionalístico, rigor racionalístico conclusi-

vo e rigor racionalístico acrescentador são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Flexibilidade irracional. 2.  Inexatidão anticientífica. 3.  Imprecisão 

técnica. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium; o upgrade cognitivo; o strong profile; os ra-

tional skills. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da racionalidade regrando a vida consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade pesquisística cosmoética; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; 

os parapensenes; a parapensenidade; o predomínio do pen na autopensenidade; os autopensenes 

disciplinados; o hábito da autopensenização precisa; a autorretilinearidade pensênica racional;  

a exteriorização da autopensenidade; a autopensenização concretizada; os procedimentos para  

a higienização holopensênica própria, alheia ou coletiva. 

 

Fatologia: o rigor racionalístico; o rigor lógico; o rigor técnico-científico; a autocrítica 

rigorosa; a rotina rigorosa contra os miniequívocos; o rigor da exposição do conhecimento; a bus-

ca natural da verdade relativa de ponta lógica; o rigor preciso da maturidade consciencial; a auta-

valiação conscienciométrica rigorosa. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as pararrepercussões dos atos determinativos intrafísicos; a paraper-

cepção das evocações extrafísicas pós-ato sinalizando sobre o percentual de erro e acerto. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo rigor racionalístico–rigor experimental–rigor cosmoéti-

co; o sinergismo rigorosidade pesquisística–criatividade mentalsomática; o sinergismo autode-

terminação–inteligência evolutiva. 
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Principiologia: o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto aos 

propósitos evolutivos a serem mantidos. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da evolução consciencial pe-

los autesforços. 

Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica da checagem pré-atuação da intencio-

nalidade pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciometrologistas. 

Efeitologia: o efeito da autodeterminação na aceleração da autevolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses racionais. 

Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo deli-

beração-consecução-colheita; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo hipóteses teóri-

cas–evidências comprovadoras; o ciclo análise exaustiva–sistematização lógica–síntese refletida. 

Enumerologia: a racionalidade rigorosa; a autologicidade rigorosa; a precisão rigoro-

sa; a autosseveridade rigorosa; a autausteridade rigorosa; a autodeterminação rigorosa; a auto-

persistência rigorosa. 

Binomiologia: o binômio rigor racionalístico–temperamento científico; o binômio con-

formático solidez conceitual–riqueza vocabular; o binômio vontade-motivação; o binômio auto-

disposição-empenho. 

Interaciologia: a interação Proxêmica-Cronêmica; a interação quantitativo-qualitativo; 

a interação autodiscernimento-autodeterminação. 

Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização. 

Trinomiologia: o trinômio coerência-consistência-factibilidade; o trinômio exatidão-re-

tidão-concisão; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio vontade graníti-

ca–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa. 

Polinomiologia: o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação; o po-

linômio observar detidamente–investigar rigorosamente–inquirir escrupulosamente–analisar pa-

cientemente; o polinômio Fatuística-Casuística-Parafatuística-Paracasuística; a evitação do po-

linômio distorção perceptiva–distorção cognitiva–distorção mnemônica–distorção parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo rigor racionalístico / vigor passional; o antagonis-

mo rigor racionalístico / inflexibilidade ideológica; o antagonismo ato calculado / ato irrefletido. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico rigor racionalístico–flexibilidade intelectiva;  

o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas eliminarem os autesforços da 

competitividade com os compassageiros evolutivos. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei do maior esforço evolutivo inserida 

na personalidade. 

Filiologia: a raciocinofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a definofi-

lia; a assistenciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturolo-

gia; a Autodeterminologia; a Paraxiologia; a Autodecidologia; a Autodisciplinologia; a Autocrite-

riologia; a Autodefinologia; a Autocogniciologia; a Autevoluciologia. 

 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19840 

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 inflexibilis; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo 

sapiens rationalis; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens au-

topositor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rigor racionalístico conclusivo = a precisão das manifestações pessoais 

do praticante, homem ou mulher, em relação às tarefas interassistenciais, diárias, da tenepes; rigor 

racionalístico acrescentador = a precisão das manifestações interassistenciais, diárias, de quem 

atua com a oficina extrafísica (ofiex) pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Autodiscernimentologia; a Multicultura da Autexperimento-

logia; a cultura da racionalidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 categorias de elementos componentes do rigor racionalítico: 

01.  Rigor científico: a confiabilidade. 

02.  Rigor comunicativo: a relevalidade. 

03.  Rigor cosmoético: a interassistencialidade. 

04.  Rigor crítico: a reverificabilidade. 

05.  Rigor formal: a compreensibilidade. 

06.  Rigor informativo: a veracidade. 

07.  Rigor interpretativo: a fidedignidade. 

08.  Rigor investigativo: a exaustividade. 

09.  Rigor metodológico: a confiabilidade. 

10.  Rigor perceptivo: a objetividade. 
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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 rigor racionalístico, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acepipe:  Autopolicarmologia;  Homeostático. 

02.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Esquadrinhamento  paraprocedencial:  Paresquadriologia;  Neutro. 

10.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Planejamento  milimétrico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

13.  Plenitude  estrita:  Paraxiologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

O  RIGOR  RACIONALÍSTICO  É  A  POSTURA  NATURAL  
DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  

EM  PLENO  EXERCÍCIO  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  EXE- 
CUÇÃO  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica o rigor racionalístico nas próprias iniciati-

vas? Em todas as linhas de manifestações? 
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R I S C O M A N I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A riscomania é o mau hábito pelo qual a pessoa se expõe a ameaças à exis-

tência humana ou à integridade física e mental, colocando-se, de modo repetitivo, em situações 

temerárias de perigo, risco, dano ou fatalidade. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo riscomania é composto pela palavra risco, derivada do idioma 

Francês, risque, “perigo, inconveniente mais ou menos possível”, derivado do idioma Italiano, 

risco, e este do idioma Latim, risicum / riscum. Surgiu no Século XV. O vocábulo mania procede 

do idioma Grego, mania, “loucura, demência”. Apareceu em 1521. 

Sinonimologia: 1.  Busca do perigo. 2.  Risco evidente. 3.  Aventura obviamente arris-

cada. 4.  Exposição pessoal a riscos desnecessários. 5.  Produção intencional de dano pessoal. 

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

co-riscomaníaca; co-riscomaníaco; maxirriscomania; minirriscomania; riscomaníaca; riscoma-

níaco. 

Neologia. Os 5 vocábulos riscomania, riscomaníaco, antirriscomania, minirriscomania 

e maxirriscomania são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Acidentologia; antirriscomania; garantia de vida; segurança pessoal.  

2.  Vida autorganizada sem excessos. 3.  Vida com medidas preventivas lógicas. 4.  Conformida-

de pessoal. 5.  Desarmamentismo universal. 

Estrangeirismologia: o bungee jumping; a lan house; a acceleratoritis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Evitemos 

riscos desnecessários. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a riscopatia; a vida em risco; os riscos desnecessários; a avaliação irracional 

dos riscos; a vida por 1 fio; os desvarios; as temeridades; o alpinismo radical; os adrenalismos; os 

momentos aflitivos; as situações de perigo; o vício endorfínico; a busca do perigo; a existência vi-

vida com extremismos; a opção mais arriscada; a aceitação do risco multifacetado; o mercado de 

ações; a vida posta em constante perigo; os esportes radicais; os voos de ultraleve; a aeroneurose; 

a pseudossegurança nos esportes; a façanha arriscada mais nova; o automobilismo imprudente; os 

rachas; os pegas; a adversidade; a ignorância; o subdiscernimento; o encolhimento da autoluci-

dez; o alheamento da consciência; o domínio da psicomotricidade; a ditadura do cerebelo; a in-

consciência dos limites; a incapacidade autocrítica; a ausência de priorização; o ansiosismo; o de-

sassossego; a autodisponibilidade errada; os lazeres e os excessos; o estado fronteiriço ao suicídio; 

o transtorno irreconhecido pela pessoa; a antissomática; a espada de Dâmocles; a roleta-russa;  

a tirolesa; a prática do boxe; a prática do esporte radical; a vida na corda bamba; o salve-se-quem- 

-puder; a surpreendência desagradável; a atitude antiproéxis; a subestimação do emprego do so-

ma; o autorregressismo; o descontinuísmo consciencial. 

 

Parafatologia: o abuso das energias conscienciais (ECs); a insensibilidade parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio brinquedos bélicos–crianças perturbadas. 
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Trinomiologia: o trinômio diversão-desporto-belicismo. 

Antagonismologia: o antagonismo excesso / carência. 

Politicologia: a automotocracia. 

Filiologia: a biofilia amaurótica. 

Sindromologia: a síndrome de Homén; a síndrome pós-concussional; a síndrome do bo-

xeador. 

Maniologia: a riscomania; a riscomania somática; a riscomania econômica; a tanato-

filia; a tanatomania; a arborismomania; a riscomania toxicogênica. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a logoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Acidentologia; a Desviaciologia; a Infortunís-

tica; a Perdologia; a Biologia Humana. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vulgar. 

 

Masculinologia: o buscador do perigo; o mafioso; o homem-aranha; o escravo do An-

drossoma; o boxeador; o ioiô-humano; o piloto de fórmula 1; o escravo do podossoma; o mo-

tociclista; o motoqueiro Evel Knievel (Robert Craig, 1938–); o voluntário belicista; o mercenário; 

o riscopata; o praticante de esportes radicais; o riscomaníaco; o co-riscomaníaco. 

 

Femininologia: a escrava do Ginossoma; a buscadora do perigo; a mafiosa; a boxeadora; 

a escrava do podossoma; a motociclista; a voluntária belicista; a mercenária; a riscopata; a prati-

cante de esportes radicais; a riscomaníaca; a co-riscomaníaca. 

 

Hominologia: o Homo sapiens turbidus; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sa-

piens disastrosus; o Homo sapiens autocidiarius; o Homo sapiens irresponsabilis; o Homo sa-

piens obsediator; o Homo sapiens frivolus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirriscomania = o ato de andar na montanha russa do parque de diver-

são; maxirriscomania = o ato de voar com asa delta. 

 

Inconsciência. Pelos conceitos da Parapercepciologia, quem coloca o próprio corpo hu-

mano em risco, como hábito adrenalínico, vive na inconsciência subumana ou pelo subcérebro 

abdominal quanto à vida multidimensional da própria consciência, pois não admite o testemunho 

e a influência extrafísica onipresente de consciexes sadias e doentes. 

 

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 riscomania, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

3.  Agente  antiprimener:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

4.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

5.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

6.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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A  RISCOMANIA  PODE  SER  FUGA,  TENTATIVA  DE  

SUICÍDIO,  LOUCURA  MOMENTÂNEA,  EXIBICIONISMO,  
MASOQUISMO,  AUTASSÉDIO  OU  HETERASSÉDIO  CRO-

NICIFICADO.  JAMAIS  É  ATO  RACIONAL  E  COSMOÉTICO. 
 

Questionologia. Na escala simples de avaliação conscienciométrica, de 1 a 5, em qual 

nível você se situa quanto à riscomania? Tal nível está de acordo com a autocrítica racional? 

 
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 167, 524, 650, 765 e 1.092. 
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R I T M O    M E N T A L S O M Á T I C O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ritmo mentalsomático é a técnica de conceber, delinear, estabelecer, nor-

tear, administrar, regrar e otimizar a cadência da vida intrafísica priorizando o paracorpo do auto-

discernimento na consecução da programação existencial pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ritmo vem do idioma Latim, rhythmus, “movimento regular; ca-

dência; ritmo”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo mental procede do idioma Latim Tardio, 

mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; 

pensamento; inteligência; razão; sabedoria; juízo; discernimento”. Surgiu no Século XV. A pala-

vra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do cor-

po; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ritmo discernidor. 2.  Ritmo cognitivo. 3.  Ritmo evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 50 cognatos derivados do vocábulo ritmo: alor-

ritmia; antiarrítmica; antiarrítmico; antidisrítmica; antidisrítmico; aritmia; arritma; arritmia; 

arrítmica; arrítmico; arritmo; arritmocinesia; biorrítmica; biorrítmico; biorritmo; bradirritmia; 

bradirrítmica; bradirrítimico; disritmia; disrítmica; disrítmico; enrítmica; enrítmico; euritmia; 

eurítmica; eurítmico; eurritmia; eurrítmica; eurrítmico; monorritmia; monorrítmica; monorrít-

mico; polirritmia; polirrítmica; polirrítmico; ritmada; ritmado; ritmador; ritmar; rítmica; ritmi-

cidade; rítmico; ritmista; ritmizar; ritmopeia; taquiarritmia; taquirritmia; taquirrítmica; taquir-

rítmico; tetrarritmo. 

Neologia. As 3 expressões compostas ritmo mentalsomático, ritmo mentalsomático in-

trafísico e ritmo mentalsomático multidimensional são neologismos técnicos da Mentalsomato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Ritmo psicossomático. 2.  Ritmo somático. 3.  Ritmo biológico.  

4.  Ritmo cardíaco. 5.  Ritmo respiratório. 6.  Ritmo circadiano. 7.  Ritmo de vida. 8.  Ritmo de 

férias. 

Estrangeirismologia: o personal brainpower; o mental work at one’s own pace; o ti-

ming da gescon em elaboração; o pari passu intelectivo no díptico evolutivo; o upgrade mental-

somático; o Mentalsomarium; a autodisciplina evitando o workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade mentalsomática evolutiva. 

Citaciologia. “Nulla dies sine linea” (“Nenhum dia sem linha”); Plínio, o Velho (23–79 

e.c.) em referência a Apeles. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal com primazia no pen da autopensenização; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopense-

nes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: o ritmo mentalsomático; o estabelecimento de rotina intrafísica padrão a fim 

de liberar o mentalsoma para o trabalho construtivo e perdurável; a rotina prioritária na vida da 

conscin intermissivista; o primeiro passo da instalação do autoconfinamento mentalsomático;  

o corte dos estímulos ambientais e sociais excessivos; a descoincidência da paracabeça com a mi-

nimização dos percalços somáticos; o megafoco mentalsomático nas ideias (anywhere, anytime); 

o isolamento intrafísico dedicado à escrita e à imersão nas ideias; o escritório silencioso; a biblio-

teca intimista; o holopensene mentalsomático, desassediador, antintrusões; a perda sadia da noção 
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da passagem do tempo; o autencapsulamento profilático; o alto grau de concentração mental e in-

trospecção; a imperturbabilidade pessoal ante as comoções públicas e os sensacionalismos midiá-

ticos; o segundo passo da velocidade do mentalsoma no ambiente vital; a sucessão de afazeres 

mentaissomáticos habituais; o autodidatismo rotineiro; o aquecimento neuronal mantido continua-

mente; os desafios intelectuais autoimpostos; a quebra do ritmo mentalsomático; as extrapautas; 

os tropeços emocionais; a retomada do padrão rítmico da autoprodutividade intelectual; o ritmo 

das ideias exigindo maior autorganização; a ausência de solução de continuidade nos trabalhos 

intelectuais; a máquina engraxada de produção intelectual; a manutenção, qualificação e acele-

ração da produtividade pessoal, diária, padrão; as atividades retroalimentadoras; as ondas de ins-

pirações; o aproveitamento das companhias e paracompanhias mentaissomáticas; a autodisponi-

bilidade para as neoideias; o desafio de conjugar os ritmos mentaissomáticos às gescons grupais; 

a locomotiva acelerando os vagões ao modo de epicentro de ideias; a acabativa interassistencial 

enquanto força propulsora do ritmo mentalsomático; as verpons em série dinamizando o ritmo 

mentalsomático; o passo a passo na geração da automegagescon. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a busca da projeção de mentalsoma; as conexões parapsíquicas re-

troalimentando o ritmo mentalsomático; o entrosamento das formas holopensênicas por meio dos 

autorrevezamentos multiexistenciais assentados nos ritmos mentaissomáticos da personalidade 

multissecular; o autodesassédio mentalsomático; a autossustentação energética no labor intelec-

tual; a Parafenomenologia do mentalsoma; a rotina mentalsomática favorecendo a amparabilidade 

extrafísica de função; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectivo teático; o sinergismo entre os atributos men-

taissomáticos mantendo a marcha constante do trabalho intelectual. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do au-

tesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina 

evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio fundamental da acuidade nas 

priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do devagar e sempre; o princípio 

laboral de valer mais o menos regularmente em comparação ao muito esporadicamente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ao implantar o binômio mentalso-

maticidade-interassistencialidade nas autorrealizações. 

Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da  teoria para os 99% da vivência inte-

lectual. 

Tecnologia: a técnica da circularidade aplicada às rotinas úteis; a técnica de todo dia al-

gum pouco ou o pouco de cada dia; a técnica dos turnos mentaissomáticos; a técnica da sesta;  

a técnica da câmara de reflexão; a técnica da invéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Ter-

tuliarium); o laboratório conscienciológico do Holociclo; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

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

somatologia; o Colégio Invisível dos Escritores. 

Efeitologia: a confluência dos efeitos mentaissomáticos; o efeito halo dos autoconheci-

mentos generalistas multidimensionais; os efeitos do ritmo circadiano na elaboração mental; os 

efeitos da Mesologia da infância pessoal na formação de hábitos intelectuais; os efeitos da Para-

genética pessoal na tendência à intelectualidade; os efeitos da recin na intensificação do ritmo 

mentalsomático em bases cosmoéticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo da evolução mentalsomática; o ciclo circadiano pessoal; o ciclo vigí-

lia-sono; o ciclo diário manhã-tarde-noite-madrugada; o ciclo etário da existência intrafísica. 
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Binomiologia: o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio Auto-

conscienciometria-Autopesquisologia; o binômio tenepes-ofiex potencializando o ritmo mentalso-

mático; o binômio regularidade-periodicidade; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o bi-

nômio persistência-paciência. 

Interaciologia: a interação custo-benefício mentalsomático; a interação educação for-

mal–autodidatismo ininterrupto; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a inte-

ração autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático; a interação inteligência evolutiva–autorre-

flexão periódica; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação 1% de inspi-

ração–99% de transpiração. 

Crescendologia: o crescendo talento físico–talento intelectual; o crescendo cerebralida-

de-paracerebralidade; o crescendo completismos diários–completismo existencial (compléxis). 

Trinomiologia: o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada– 

–lucidez maior; o trinômio pesquisístico dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio De-

batologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exausti-

vidade–técnica da circularidade; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio parapesqui-

sas-paratécnicas-parachados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio leitura-refle-

xão-escrita; o trinômio cérebro-máquina–corpo-máquina–casa-máquina. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio lucidez-ra-

cionalidade-lógica-coerência; a relevância do polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–

–sono repousante–respiração correta–estado vibracional na manutenção do ritmo mentalsomáti-

co intenso. 

Antagonismologia: o antagonismo obscurantismo dogmático / autoconscientização 

emancipadora; o antagonismo acrasia / avanço mentalsomático; o antagonismo detalhismo 

/ perfeccionismo. 

Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia do Mentalsoma; a lei 

do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a intelectofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a bibliofilia; a laborfilia. 

Sindromologia: a inobjetividade da síndrome de Amiel. 

Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição; o descarte do mito da inspiração sem 

autesforço. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a ciencioteca; a ex-

perimentoteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Intraconscienciolo-

gia; a Recexologia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Autoconscien-

ciometrologia; a Cronobiologia; a Autodiscernimentologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin-máquina mentalsomática. 

 

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 executivo mentalsomático; o intelectual profícuo. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a executiva mentalsomática; a intelectual pro-

fícua. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rhythmicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens compensator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens tachypsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ritmo mentalsomático intrafísico = a cadência existencial aplicada à ex-

pansão da intelectualidade interassistencial; ritmo mentalsomático multidimensional = a cadência 

existencial aplicada à expansão da paraperceptibilidade interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade; a cultura do autorado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 ritmo mentalsomático, indicados para a expansão das 

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

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Compensação  mentalsomática:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Prole  mentalsomática:  Cogniciologia;  Homeostático. 

14.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DO  RITMO  MENTALSOMÁTICO  APLICADA 
À  VIVÊNCIA  DIUTURNA  DINAMIZA  O  REMATE  DA  AU-

TOPROÉXIS,  AMPLIFICANDO  A  COSMOVISÃO  PESSOAL 
DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  DO  INTERMISSIVISTA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica a técnica do ritmo mentalsomático? Em 

nível intrafísico ou multidimensional? 
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R O L    D E    G R A F O T É C N I C A S  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O rol de grafotécnicas é a lista dos principais procedimentos passíveis de 

serem utilizados nas diversas etapas da elaboração de obra escrita, a ser consultado durante a con-

fecção da mesma, com o objetivo de fornecer panorama dos recursos disponíveis para aprimora-

mento do confor. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo rol provém do idioma Latim Medieval, rollus, “pergaminho en-

rolado”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grá-

pho, “escrever; inscrever”. A palavra técnica vem do idioma Francês, technique, derivada do idio-

ma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, 

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

Sinonimologia: 1.  Lista de grafotécnicas. 2.  Relação de grafotécnicas. 3.  Enumeração 

de grafotécnicas. 4.  Catálogo de grafotécnicas. 5.  Inventário grafotécnico. 

Neologia. As 3 expressões compostas rol de grafotécnicas, rol de grafotécnicas específi-

co e rol de grafotécnicas geral são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Inventário de gescons. 2.  Rol de técnicas energéticas. 3.  Lista de 

técnicas projetivas. 4.  Relação de técnicas culinárias. 5.  Catálogo de técnicas docentes.  

Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; a busca pelo know-how da escrita. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da comunicação tarística. 

Coloquiologia: os modos de fazer sistematizados aplicados aos diferentes estágios de 

construção de texto elucidativo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita tarística; os tecnopensenes; a tecnopen-

senidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a am-

pliação de conhecimentos contribuindo para a recuperação de genopensenes; a inclusão da geno-

pensenidade nos próprios escritos; os recursos para aprimorar a exposição dos autopensenes; as 

ferramentas para favorecer a expansão da autopensenidade. 

 

Fatologia: o rol de grafotécnicas; a exposição do rol de grafotécnicas sendo convite ao 

aprofundamento temático; as grafotécnicas recuperadas, replicadas, complementadas e aperfeiço-

adas; os recursos para propiciar a exatidão comunicativa; as ferramentas para favorecer o êxito 

nas empreitadas tarísticas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os recursos para 

propiciar a saturação cognitiva necessária à apreensão das inspirações de consciexes amparado-

ras; as ferramentas para favorecer a compreensão, expansão e aprofundamento das achegas ideati-

vas dos amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo exatidão comunicativa–efetividade tarística. 

Principiologia: o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio 

da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio da intransferibilidade da responsabilidade 

autoral; o princípio da amparabilidade extrafísica inerente aos empreendimentos cosmoéticos;  
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o princípio da insaturabilidade autocognitiva quanto ao Cosmos; o princípio da verpon; o princí-

pio da tares. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a seleção e validação das 

fontes cognitivas e dos conteúdos redigidos. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: as grafotécnicas aplicadas à exposição de conteúdos conscienciológicos; as 

técnicas parapsíquicas aplicadas às parapesquisas; as técnicas energéticas aplicadas à sustenta-

ção da rotina autoral; o registro ordenado de técnicas pesquisísticas e redacionais. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

Holociclo, Holoteca e Tertuliarium. 

Efeitologia: os efeitos das grafotécnicas na qualificação do conteúdo tarístico; os efei-

tos das grafotécnicas no desembaraço intelectual; os efeitos da organização física na organiza-

ção dos pensamentos; os efeitos desinformativos da obra carente de aprofundamento teático; os 

efeitos autevolutivos da priorização da tares grafada; os efeitos autevolutivos da gescon publica-

da; os efeitos das obras úteis no autorrevezamento multiexistencial. 

Neossinapsologia: as grafotécnicas favorecedoras da formação de neossinapses relati-

vas a temática em desenvolvimento. 

Ciclologia: o ciclo leitura-estudo-reflexão-escrita. 

Binomiologia: o aperfeiçoamento do binômio forma-conteúdo em prol da reeducação 

consciencial. 

Interaciologia: a interação pesquisística acervo físico–acervo digital; a interação pes-

quisística tarefas intelectuais–tarefas administrativas. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo amadorismo redacional–profissionalismo grafo-

técnico.  

Trinomiologia: o trinômio acumulação informacional–saturação intelectiva–expansão 

mentalsomática. 

Polinomiologia: o polinômio Fatuística-Parafatuística-Casuística-Paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial. 

Paradoxologia: o paradoxo texto complexo–leitura fácil. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à tares. 

Filiologia: a pesquisofilia; a grafofilia; a intelectofilia; a lexicofilia; a bibliofilia; a enci-

clopediofilia; a neofilia. 

Mitologia: a derrocada do mito do dom da escrita; a descrença quanto ao mito da inspi-

ração sem transpiração. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a metodoteca; a estiloteca; a biblioteca; a enciclote-

ca; a lexicoteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Redaciologia; a Gramaticologia; a Confor-

maticologia; a Exaustivologia; a Infopesquisologia; a Taristicologia; a Gesconologia; a Cosmovi-

siologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o escritor; o intelectual; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetógrafo; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a escritora; a intelectual; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana;  

a verbetógrafa; a verbetóloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens auctor; 

o Homo sapiens reeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rol de grafotécnicas específico = a lista de procedimentos técnicos passí-

veis de serem utilizados na elaboração de certa obra escrita; rol de grafotécnicas geral = a lista de 

procedimentos técnicos passíveis de serem utilizados na elaboração de qualquer obra escrita. 

 

Culturologia: a cultura da escrita tarística; a cultura verbetográfica; a cultura tertulia-

na; a cultura da Pesquisologia Cosmoética. 

 

Rol. A construção da própria lista de técnicas de pesquisa e redação, com o propósito de 

expô-la em local visível no escritório pessoal, facilita a recordação das práticas disponíveis para  

a qualificação tarística do labor intelectivo em andamento.  

Dinamismo. O rol de grafotécnicas mais eficiente é o dinâmico, tendo a inserção perió-

dica de novos itens testados e aprovados pelo autor ou autora. 

Grafotécnicas. Pela ótica da Grafopensenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

a sugestão de 30 grafotécnicas, compondo amostra de rol de grafotécnicas possível, assinalando 

aquelas descritas em verbetes desta Enciclopédia da Conscienciologia e com breve descrição das 

mesmas: 

01.  Acabativa verbetográfica: verbete; a lista de tarefas empregadas na finalização do 

verbete a fim de qualificar as revisões.  

02.  Aquecimento neuronal: verbete; o preparo dos hemisférios cerebrais a fim de favo-

recer o período de afazeres intelectuais mais complexos. 

03.  Coesão textual: verbete; a verificação da coerência do texto a fim de obter clareza  

e consistência nas ideias expostas. 

04.  Consulta à Bibliomática: a pesquisa digital em obras conscienciológicas no sistema 

acessado no Holociclo do CEAEC a fim de encontrar fontes cognitivas e aprofundar o estudo  

e a compreensão do tema. 

05.  Consulta periódica aos dicionários: a pesquisa nos léxicos linguísticos, analógi-

cos, de sinônimos e antônimos e de rimas a fim de certificar a acepção correta das palavras, auxi-

liar a seleção da palavra mais apropriada à ideia a ser redigida e manter a diversidade vocabular 

no texto.  

06.  Eliminação de cacófatos: a busca digital (find) nos cacófatos conhecidos a fim de 

efetuar as correções necessárias para eliminá-los do texto. 

07.  Escrita precisa: verbete; o esforço intelectivo a fim de grafar de modo mais fidedig-

no possível a ideia concebida intelectualmente. 

08.  Estilo exaustivo: verbete; a sugestão de características do texto e os artefatos do sa-

ber a fim de auxiliar na criação de bons hábitos intelectuais. 

09.  Fórmula formal: verbete; a padronização de texto, seja em itens da enumeração ou 

em parágrafos, a fim de melhor explicitar o conteúdo. 

10.  Frase enfática: verbete; a formação de frase estética e sintética sobre o megafoco da 

tares pretendida a fim de realçar o constructo e convidar à leitura de todo texto. 

11.  Grafotécnica da diversidade vocabular: verbete; a substituição de palavras muito 

repetidas por sinônimos adequados a fim de favorecer a variedade de vocábulos, melhorar a preci-

são comunicativa e a fluência na leitura. 

12.  Infopesquisa conscienciográfica: verbete; a busca criteriosa, diversificada e dirigi-

da na Internet para captar informações, fontes bibliográficas e ideias a fim de amplificar o univer-

so de análise do tema.  

13.  Infraestrutura grafotécnica: a organização do ambiente laboral a fim de potencia-

lizar as pesquisas e a escrita. Por exemplo: quadro de avisos; listas de apoio à redação e materi-
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ais de consulta expostos na parede ou em porta revistas com pastas L; prateleiras para deixar  

à mão as obras de referência; monitor grande para a boa visão de duas telas em paralelo; apoios 

para livros; supedâneos; luminárias; cadernetas de acompanhamento das tarefas; folhas em bran-

co; canetas; impressora; acesso à Internet.  

14.  Inventário de gescons: verbete; a lista de obras pessoais publicadas para verificar  

o já redigido sobre o tema a fim de favorecer complementações e evitar repetições no texto em 

produção. 

15.  Leitura corrida de dicionários temáticos: a leitura capa a capa de dicionários de 

locuções, expressões, provérbios e citações a fim de pesquisar holopensenes culturais e coloquia-

lismos relativos ao assunto em questão. 

16.  Listas de apoio à redação: a preparação e consulta de listas das condições mais uti-

lizadas na redação a fim de agilizar o trabalho de escrita. Por exemplo: prefixos; sufixos; cacófa-

tos; expressões introdutórias de especialidades; palavras-problemas (tendência pessoal de grafá- 

-las errado); Escala Evolutiva das Consciências. 

17.  Macete grafotécnico: o artifício utilizando na escrita a fim de favorecer as buscas 

digitais no texto. Por exemplo, a palavra referente a item da ficha técnica somente aparecer no 

texto seguida de ponto quando for o subtítulo desse item, facilitando as revisões transversais do 

item.  

18.  Maternagem ideativa: verbete; a consecução de procedimentos técnicos desde  

a concepção da ideia até a publicação a fim de dar extensão e profundidade aos produtos intelec-

tuais. 

19.  Megapensene trivocabular: verbete; o exercício intelectual de sintetizar a ideia em 

3 palavras a fim de utilizá-la para enriquecer o esclarecimento pretendido.  

20.  Ortopensatas: o labor de organizar as ideias e ponderações pessoais em frases ela-

boradas didaticamente, reunindo-as em acervo ideativo pessoal a fim de ser consultado periodica-

mente para selecionar aquelas passíveis de enriquecer o texto.  

21.  Planilha grafotécnica: verbete; a realização de resumo técnico, expresso em formu-

lário padronizado, contendo o conteúdo de estrutura formal do texto a fim de favorecer a manu-

tenção de padrões, categorizações e especificações. 

22.  Registro técnico: o registro imediato de ideias e ponderações em papel, sem a preo-

cupação nesse momento com os aspectos formais a fim de posteriormente trabalhá-las e transfor-

má-las em ortopensatas. 

23.  Roteiro redacional: verbete; a elaboração de lista na sequência de itens da chapa re-

dacional com os respectivos elementos de apoio à redação a fim de acelerar e padronizar o preen-

chimento da chapa. 

24.  Selfbrainstorming: a escrita à mão, sem censura, das ideias sobre o tema a fim de 

deixar fluir livremente o já sabido e as novas associações surgidas. Em segundo momento, as 

ideias são avaliadas criticamente para serem inseridas no texto ou descartadas.  

25.  Sublinhamento: verbete; o refinamento formal (verbete) com a utilização de grifos 

didáticos no texto, tais como itálicos e negritos, a fim de realçar determinada ideia expressa. 

26.  Técnica da imersão intelectual: verbete; a primazia de tempo em período determi-

nado para leituras, estudos e reflexões a fim de otimizar e intensificar a escrita. 

27.  Técnica do cosmograma: verbete; a pesquisa em revista e jornais sobre materiais re-

lacionados a temática a fim de embasar as argumentações com fatos da atualidade. 

28.  Técnica dos 50 dicionários: a consulta exaustiva aos dicionários em geral a fim de 

clarear as definições e encontrar enfoques diversificados ao tema. 

29.  Trabalho antelucano: verbete; o horário nobre (verbete) escolhido para as tarefas 

mentaissomáticas sendo na madrugada a fim de favorecer a atenção e a concentração da conscin 

autora. 

30.  Versão digital diária: o arquivo de texto salvo diariamente com a data inserida no 

nome a fim de ser possível modificar à vontade o texto e, caso necessário, resgatar a versão ante-

rior quando a considerar melhor redigida.  
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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 rol de grafotécnicas, indicados para a expansão das 

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

01.  Acabativa  verbetográfica:  Verbetologia;  Neutro. 

02.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

03.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

05.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

06.  Grafotécnica  da  diversidade  vocabular:  Grafopensenologia;  Neutro. 

07.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

08.  Inventário  de  gescons:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

10.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro.  

11.  Planilha  grafotécnica:  Grafopensenologia;  Neutro. 

12.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

13.  Roteiro  redacional:  Grafopensenologia;  Neutro. 

14.  Sublinhamento:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  imersão  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  ROL  DE  GRAFOTÉCNICAS  À  VISTA  DA  CONSCIN  

AUTORA  RECORDA  O  INSTRUMENTAL  DISPONÍVEL  PARA  

EXPANDIR  E  APRIMORAR  AS  IDEIAS  E  ARGUMENTAÇÕES  

A  SEREM  PERPETUADAS  EM  OBRAS  PUBLICADAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma avaliar quais técnicas podem aperfeiço-

ar os próprios escritos? Já as reuniu em lista e a expôs no ambiente pessoal dedicado ao labor in-

telectual?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; Selfbrainstorming; In: Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da 

Conscienciologia; 392 p.; 28 x 21 cm; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 283 e 284. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

121 a 145. 

3.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150 
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções 

do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60 

tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;  
2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; páginas 166 a 175. 

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 13 a 94. 

 

A. L. 
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R O M A N T I S M O  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Romantismo é o movimento intelectual, literário, estético, artístico, cul-

tural e filosófico, estruturado a partir do final do Século XVIII na Europa, buscando enfatizar  

e perpetuar a expressividade emocional, a imaginação, a subjetividade, a sensibilidade, o oniris-

mo e a inquietude existencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo romântico vem do idioma Inglês, romantic, “romântico”. Surgiu no 

Século XIX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio 

artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; con-

duta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. 

Sinonimologia: 1.  Movimento Romântico. 2.  Movimento Sentimentalista. 

Neologia. As duas expressões compostas Romantismo pessoal e Romantismo grupal são 

neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Movimento Racionalista. 2.  Movimento Classicista. 3.  Realismo.  

4.  Movimento Proexogênico. 

Estrangeirismologia: a forma poética Tanka; a concisão poética Haikai. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à racionalidade evolutiva. 

Citaciologia. Eis duas citações ilustrando o holopensene psicossomático do Romantis-

mo: – Minha terra tem Palmeiras, onde canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam 

como lá (Antonio Gonçalves Dias, 1823–1864). Oh! Que saudades que tenho da aurora da mi-

nha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais! Que amor, que sonhos, que 

flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais! (Casimiro Jo-

sé Marques de Abreu, 1839–1860). 

Filosofia: o Esteticismo; o Romantismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal romântico; o pensene carregado na emoção; os 

egopensenes; a egopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; o holopensene do des-

lumbramento e da fuga da realidade; o holopensene da expressão da subjetividade; o holopensene 

do imaginário humano; o holopensene do medievalismo sendo a evocação romântica do passado; 

o holopensene da vitimização reforçando o ciclo de retropensenes românticos; o holopensene da 

reciclagem das posturas românticas; o holopensene centrado no mentalsoma; o holopensene da 

competência evolutiva; o holopensene da maturidade psicossomática. 

 

Fatologia: a predileção por sentimentos fortes e paixões impetuosas; o estado de espírito 

gerador de diversos estilos de manifestação; o movimento Sturm and Drang (tempestade e ímpe-

to), preconizando as ideias essenciais; o ato de dar vazão às emoções; o ato de fugir da realidade; 

a concepção da mulher angelical, inalcançável e representante do amor puro; o desejo de morrer; 

o suicídio dos jovens em larga escala, estimulado pelo romance O Sofrimento do Jovem Werther, 

de Johann von Goethe (1749–1832); a complexidade em definir o movimento romântico; o revi-

valismo gerando inspirações românticas; o indianismo e a valorização da natureza; a imaginação 

sendo a síntese do espírito romântico; o Romantismo retratando formas de vida e de morte;  

a exaltação da visão de mundo centrada no indivíduo, feita pelo filósofo Jean Jacques Rousseau 

(1712–1778); as Cartas sobre a Educação Estética do Homem, escritas por Friedrich von Schiller 

(1759–1805); a exaltação da solidão, na poesia e na música; o adjetivo romântico sendo usado ao 

modo de ingênua nostalgia do passado ou da sonhadora esperança no futuro; os amores trágicos; 
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os amores platônicos; as 3 gerações do Romantismo no Brasil; o gênero dramático, as tragédias 

gregas e os ideais utópicos; a tuberculose sendo considerada a doença do amor; o desejo de mu-

dança; o ato de pensar ser o fútil essencial; o cérebro cheio de sonhos e vazio de conteúdo; as dis-

persões emociogênicas; a superficialidade; a liberdade de criação do movimento romântico;  

a Arquitetura Romântica relendo estilos de época, ao modo do palladiano (Andréa Palladio, 

1508–1580); a ornamentação romântica; a retratação social e a negação do ideal evidenciando  

o início do Realismo; a indústria do casamento inspirada pelo movimento romântico; a indústria 

da aparência; a imprensa cor de rosa; o colunismo social; o apelo social; as irracionalidades hu-

manas; os antiexemplos modernos românticos; a saída da postura de vítima; a idealização  

e o onirismo dispersando o intermissivista do foco proexológico; o protagonismo proexológico 

construído a partir do senso de racionalidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as dramatizações 

extrafísicas; os paracenários construídos para o acolhimento de conscins românticas; as paramor-

fologias extrafísicas; a melancolia romântica retratada na Baratrosfera; as paraevocações autasse-

diadoras; a alcova energeticamente blindada dirimindo monoideísmos retrógrados baratrosféricos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liberdade-responsabilidade. 

Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP) por meio da escrita aplicada às neoverpons. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código duplista de Cosmoética 

(CDC) focados na reciclagem do temperamento romântico; a construção do código pessoal de 

prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria e prática do fraternismo construída a partir do aprofundamento nas 

relações salutares. 

Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva (DE); as técnicas de ortopensenização; a técni-

ca da metapensenização; a técnica da tenepes; a técnica do aprimoramento da autexpressão;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológi-

co da proéxis; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais da cultura romântica. 

Neossinapsologia: a substituição das sinapses envilecidas, oriundas do Romantismo, 

por neossinapses proexológicas, proativas e saudáveis. 

Enumerologia: o romance; a narrativa; o poema; a prosa; o conto; o soneto; a ode.  

O temperamento romântico; a postura romântica; o comportamento romântico; a escolha român-

tica; a meta romântica; o ideal romântico; o fato romântico. A tendência ao drama; a tendência  

à vitimização; a tendência ao devaneio; a tendência ao onirismo; a tendência à fantasia; a tendên-

cia à dispersão; a tendência à eloquência. 

Binomiologia: o binômio expressividade-parapsiquismo; o binômio destravamento pa-

rapsíquico–destravamento emocional; o binômio nostalgia-onirismo; o binômio alegria-melan-

colia; o binômio harmonia clássica–harmonia romântica; o binômio Arte-Filosofia; o binômio 

beleza angelical–beleza lírica; o binômio exaltação da alma–exaltação da paixão; o binômio 

comportamento romântico–seletividade. 

Interaciologia: a interação tóxica conscin romântica–conscin vitimizada; a interação 

romance–estética literária. 
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Crescendologia: o crescendo estado de espírito romântico–movimento social român-

tico. 

Trinomiologia: o trinômio (gênero) narrativo-lírico-dramático; o trinômio liberdade- 

-natureza-incorrupção; o trinômio passado-deslumbramento-futuro; o trinômio cor-flor-pai- 

sagem. 

Polinomiologia: o polinômio (linha) social-regionalista-histórica-indianista; o polinô-

mio fabuloso-extravagante-fantástico-irreal. 

Antagonismologia: o antagonismo donjuanismo / duplismo; o antagonismo Romantis-

mo / Universalismo; o antagonismo emoção / razão; o antagonismo onirismo / realidade. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico aplicada à reciclagem do comportamen-

to romântico. 

Filiologia: a duplofilia; a conviviofilia; a energofilia; a autoconscienciofilia; a paragene-

ticofilia; a mentalsomatofilia; a maxifraternofilia; a transafetivofilia. 

Fobiologia: a fracassofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) ou dos amores errados; a síndrome 

de Don Juan. 

Maniologia: a mania de poetizar; a mania literária. 

Mitologia: o mito do amor romântico; o mito do príncipe encantado. 

Holotecologia: a socioteca; a culturoteca; a intrafisicoteca; a somatoteca; a literaturote-

ca; a arquiteturoteca; a prosisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Intrafisicologia; a Dispersologia; a Comunicologia; 

a Autocosmoeticologia; a Intermissiologia; a Conscienciocentrologia; a Paravinculologia; a Auto-

coerenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin de convívio fácil; a conscin gentil; a conscin escritora. 

 

Masculinologia: o romântico; o sonhador; o excêntrico; o narrador; o dramaturgo; o his-

triônico; o príncipe; o cavalheiro; o agente retrocognitor; o tertuliano; o verbetógrafo; o médico, 

político, poeta e ensaísta brasileiro Domingos José Gonçalves de Magalhães (Visconde de Ara-

guaia, 1811–1882); o escritor brasileiro Manuel Antônio Álvares de Azevedo (1831–1852); o po-

eta brasileiro Luís Nicolau Fagundes Varella (1841–1875); o poeta brasileiro Casimiro José Mar-

ques de Abreu (1839–1860); o romancista, jornalista, advogado e político brasileiro José Martini-

ano de Alencar (1829–1877); o poeta brasileiro Antônio Frederico de Castro Alves (1847–1871); 

o poeta inglês George Gordon Noel Byron (Lord Byron, 1788–1824). 

 

Femininologia: a romântica; a sonhadora; a excêntrica; a narradora; a dramaturga; a his-

triônica; a princesa; a donzela; a agente retrocognitora; a tertuliana; a verbetógrafa; a educadora, 

escritora e poetisa brasileira Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçal-

ves Pinto (1810–1885); a escritora, considerada  aprimeira romancista brasileira, Maria Firmina 

dos Reis (1825–1917). 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapi-

ens felix; o Homo sapiens assistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Romantismo pessoal = o movimento individual de criação de realidades 

paralelas emociogênicas; Romantismo grupal = o movimento coletivo de idealização de realida-

des paralelas emociogênicas. 
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Culturologia: as várias faces da Multiculturologia Romântica. 

 

Trafarologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis em ordem alfabética, 16 ten-

dências, relacionadas ao movimento Romântico. 

01. Byronismo. 

02. Condoreirismo 

03. Contemplacionismo. 

04. Dramaticismo. 

05. Egocentrismo. 

06. Emocionalismo. 

07. Escapismo. 

08. Esteticismo. 

09. Fatalismo. 

10. Formalismo. 

11. Indianismo. 

12. Lirismo. 

13. Nacionalismo 

14. Pessimismo. 

15. Saudosismo. 

16. Sentimentalismo. 

 

Gerações. O movimento Romântico, no Brasil, iniciou-se a partir da vinda da família re-

al em 1808. Didaticamente é classificado em 3 gerações, listadas em ordem cronológica: 

1.  Nacionalismo (1836–1852): predomínio do patriotismo, do subjetivismo, do sonho, 

do exagero, da busca pelo exótico. 

2.  Pessimismo (1853–1869): predomínio do egocentrismo, da angústia, da atração pe-

la morte. 

3.  Condoreirismo (1870–1880): predomínio das denúncias aos males sociais, das cau-

sas nobres, da luta contra a monarquia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 Romantismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autarticulação  comportamental  homeostática:  Autocoerenciologia;  Homeostá-

tico. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Dança:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Dispersão  intelectual:  Dispersologia;  Nosográfico. 

08.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

09.  Literatice:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

11.  Papel  de  vítima:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Senso  de  racionalidade:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 
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A  ERA  DO  ROMANTISMO  PERTENCE  AO  PASSADO.  
IMPORTA  AGORA,  À  CONSCIN  AUTOLÚCIDA,  A  ERA   

DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL,  CARACTERIZADA  PELO  

AUTODISCERNIMENTO  E  AUTEXPOSIÇÃO  AUTÊNTICA. 
 

Questionologia. Qual a abrangência e a profundidade autocrítica, aplicada por você, lei-

tor ou leitora, quanto à influência do Romantismo nas automanifestações? Apresenta alguma rea-

ção estagnadora passível de ser melhorada utilizando a razão? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Bela e a Fera. Título Original: The Beauty and the Best. País: Austrália. Data: 2010. Duração: 86 min. 

Gênero: Romance. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: David Lister. Elenco: Estella 

Warren; Rhett Giles; Victor Parascos; Vanessa Gray; Tony Bellette; Chris Betts; Rachel Binder; Rachel Clark; Peter 

Cook; Nicholas G. Cooper; Gabriella Di Labio; & Mark Finden Produção: Dale G. Bradley; & Grant Bradley. Desenho 

de Produção: Michelle Sotheren. Fotografia: Nino Martinetti ACS. Música: Garry McDonald; & Lawrence Stone. Fi-

gurino: Monica O'Brien. Edição: Brad Lindenmayer. Companhia: Limelight International Media Entertainment; Gol-

drush Entertainment. Distribuidora: Focus Filmes. Sinopse: O filme retrata o amor proibido entre a jovem Bella e a Fera. 

O pai de Bella se perde na floresta e torna-se prisioneiro no castelo da Fera. O monstro vive amaldiçoado na condição de 
Fera. Bella chega ao castelo e se oferece para ocupar o lugar do pai. Pouco tempo depois alguns moradores do vilarejo são 

assassinados e Fera é considerada responsável. Bella é feita prisioneira pelos moradores e Fera demonstra o amor verda-

deiro pela jovem, desfazendo o feitiço. 
2.  Romeu e Julieta. Título Original: Romeo and Juliet. País: EUA. Data: 1968. Duração: 138 min. Gênero: 

Romance; & Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Franco Zeffirelli. Elenco: Olivia 

Hussey; Leonard Whiting; Milo O'Shea; Michael York; John McEnery; Roberto Antonelli; Ugo Barbone; Salvatore Billa; 

Roberto Bisacco; Paul Hardwick; Roy Holder; Dyson Lovell; & Carlo Palmucci. Produção: John Brabourne; Richard  

B. Goodwin; Anthony Havelock-Allan; & Lorenzo Mongiar. Roteiro: Com base no livro “Romeu e Julieta”, de William 

Shakespeare. Música: Nino Rota. Cenografia: Pasqualino De Santis. Figurino: Danilo Donati. Edição: Reginald Mills. 
Companhia: BHE Films; Verona Produzione & Dino de Laurentis Cinematografica. Distribuidora: CIC Vídeo; & Para-

mount Filmes do Brasil. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Figurino e Melhor Fotografia (1969). Sinopse:  

O filme retrata a história do amor proibido entre 2 jovens: Romeu e Julieta, filhos de famílias rivais. Orientados pelo Frei 

da cidade, os jovens elaboram plano de fuga. O plano não funciona e os 2 se suicidam em nome do amor. O suicídio pro-

voca a paz entre as duas famílias. O filme é considerado clássico da literatura inglesa e foi reproduzido em várias culturas. 
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01.  Barbalho, Thiago; Arte: 1800–1900 (I) Romantismo, Realismo, os Pré-Rafaelitas, Arte Acadêmica 

Francesa, Arte Japonesa; 88 p.; 4 seções; 15 caps.; 33 enus.; 289 ilus.; 31 x 26 cm; br.; Publifolha; São Paulo, SP; 2012; 

páginas 6 a 70. 

02.   Coutinho, Afrânio; A Literatura no Brasil; Vol. I; Tomo 2; 464 p.; 3 seções; 11 caps.; 15 enus.; 34 ilus.; 
alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Editorial Sul Americana; Rio de Janeiro, RJ; 1955; páginas 463 a 526. 

03.  Duarte, Pedro; Estio do Tempo: Romantismo e Estética Moderna; 194 p.; 10 caps.; 1 E-mail; 2 enus.; 

266 refs.; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 11 a 60 e 105 a 115. 
04.  Macy, John; Historia da Literatura Mundial (The Story of the World´s Literature); revisor Lula Margari-

do; trad. Monteiro Lobato; 372 p.; 4 seções; 49 caps.; 54 citações; 115 ilus.; 266 refs.; 23 x 16 cm; br.; Companhia Edito-

ra Nacional; Rio de Janeiro, RJ; 1967; páginas 286 a 303. 
05.  Rossi, Vitoria; Vicenza Meravigliosa; 92 p.; 3 enus.; 95 ilus.; 33 x 24 cm; br.; Gino Rossato Editore; Vi-

cenza; Italia; 1988; páginas 3 a 66. 

06.  Tufano, Douglas; Estudos de Literatura Brasileira; 322 p.; 4 seções; 32 caps.; 111 enus.; 16 fotos; 49 

ilus.; 16 tab.; 21 refs.; 24 x 17 cm; br.; Moderna; São Paulo, SP; 1993; páginas 86 a 148. 

07.  Vicentino, Claudio; Historia Geral: Ensino Médio; 512 p.; 7 seções; 42 caps.; 22 enus.; 89 fotos; 410 

ilus.; 7 tabs.; 26 x 19,5 x 3 cm; br.; Scipione; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 244, 245 e 381. 
08.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

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 

92 a 129. 

09.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 137 a 140. 
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10.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisoras Erotides Louly; Helena Araújo;  

& Julieta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 17 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 16 web-

sites; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 62 a 82. 

11.  Idem; Manual de La Programación Existencial: Proexis (Manual da Proéxis: Programação Existenci-

al); revisoras Ana Cristina Guerra; Gloria Thiago; & Jacqueline Lópes; trad. Paloma Cabadas Tellado; 196 p.; 40 caps.; 
19 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 194 termos; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

national de Proyecciología y Conscienciología (IIPC); Madrid; España; 2000; páginas 61 a 75. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Reale, Giovanni; & Antiseri, Dario; História da Filosofia: do Romantismo ao Empiriocriticismo (Storia 
della Filosofia: Dal Romanticismo ai Nostri Giorni); revisor Zolferino Tonon; trad. Ivo Storniolo; 71 enus.; 577 ilus.; 52 

tabs.; disponível em: <https://docs.google.com/file/d/0B4IIDKSKxsxqMkE1UDJjQ2FqY2c/edit?usp=drive_web>; acesso 
em: 24.05.14. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rota de colisão é a trajetória de alguém no mesmo caminho de outra pes-

soa, contudo com o rumo, o curso ou a direção contrária, capaz de provocar o ato ou efeito de co-

lidir, chocar ou a ocorrência do embate frontal entre as duas conscins em função dos emocionalis-

mos, egocentrismos infantis, interesses terra-a-terra ou ideologias divergentes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo rota vem do idioma Francês, route, “via; caminho”, e este do idio-

ma Latim Popular, rupta, “caminho rasgado, desbravado”. Surgiu no Século XV. O vocábulo co-

lisão deriva também do idioma Latim, collisio, de collidere, “colidir”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Curso de colisão. 02.  Choque frontal; colisão frontal. 03.  Impacto 

frontal. 04.  Conflito de interesses. 05.  Batida moral; choque nosográfico. 06.  Trombada emocio-

nal. 07.  Topada ideológica. 08.  Conviviopatia; insociabilidade. 09.  Colidência. 10.  Belicosida-

de; hostilidade. 

Neologia. As duas expressões compostas rota de colisão superficial e rota de colisão 

destrutiva são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Rota paralela. 02.  Rota da paz. 03.  Coexistência pacífica. 04.  Pa-

cificação. 05.  Concordância. 06.  Acordo. 07.  Anuência. 08.  Aquiescência. 09.  Confluência de 

interesses. 10.  Convivialidade; Etologia. 

Estrangeirismologia: o dumping; os idiotismos culturais do Zeitgeist; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do tato instintivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os antipensenes da insociabi-

lidade; a sociopensenidade; o fechadismo autopensênico; os maculopensenes. 

 

Fatologia: a rota de colisão; o roteiro de colisão pelas emoções; a trilha de colisão pelas 

ideias; o rumo da colisão pela ganância; o bater de frente; os interesses em rota de colisão; o cho-

que de interesses; o conflito de direitos; a colisão de princípios conscienciais; os padrões e os es-

tereótipos; a confrontação interconsciencial; a rivalidade; a desafeição; a inimizade; a chantagem 

emocional; a exacerbação das divergências; a competitividade; a espionagem industrial; o cartel; 

o boicote; o corporativismo; a perseguição; o convívio patológico; o assédio interconscins; o fe-

chamento do caminho para duas consciências; a hostilidade inutilizando a maxiproéxis; a raiz da 

interprisão grupocármica; a imaturidade da pena patológica de talião; o revisionismo da convi-

vência; as tendências entrelaçadas; as vidas justapostas; a reversão, mudança ou reciclagem da 

previsível rota de colisão; a intercompreensão da igualdade dos direitos e dos deveres; a inter-

fusão final dos interesses; a unificação dos objetivos; a culminação na Paradireitologia. 

 

Parafatologia: as energias conscienciais (ECs) antipáticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: a discordância; o entrechoque; a querela; a desavença; a briga; o duelo; 

a luta. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio intencionalidade-inte-

resse. 
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Trinomiologia: o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia; o trinômio soluções de 

problemas–resoluções de conflitos–progressos de tarefas. 

Antagonismologia: o antagonismo água / fogo; o antagonismo ganho / perda; o antago-

nismo, em si, como rota de colisão. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia. 

Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome pós-traumática. 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o mito da guerra justa. 

Holotecologia: a belicosoteca; a conflitoteca; a criticoteca; a nosoteca; a convivioteca;  

a sociologicoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Conflitologia; 

a Intrafisicologia; a Vivenciologia; a Perdologia; a Vinculologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente ideológico; o patrulheiro ideoló-

gico; o homem inamistoso; o varejista consciencial; o rabugento; o revoltado; o irrefletido; o pre-

cipitado; o impulsivo; o arrebatado; o tendencioso; o guia desorientador; o critiqueiro; o contradi-

tor sistemático; o acidentado; o gafento; o mutilado cosmoético; o portador da anticura; o igno-

rantista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente ideológica; a patrulheira ideoló-

gica; a mulher inamistosa; a varejista consciencial; a rabugenta; a revoltada; a irrefletida; a preci-

pitada; a impulsiva; a arrebatada; a tendenciosa; a guia desorientadora; a critiqueira; a contradito-

ra sistemática; a acidentada; a gafenta; a mutilada cosmoética; a portadora da anticura; a ignoran-

tista. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo 

sapiens inordinatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens mercurialis; o Homo sapiens 

interpraesidiarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rota de colisão superficial = o conflito gerado por malentendido ou de-

sinformação, mas logo esclarecido; rota de colisão destrutiva = o conflito gerado por interesses 

ainda irreconciliáveis no momento evolutivo das conscins. 

 

Ecologia. A propósito das rotas de colisão, em geral, importa observar o fato mais grave 

de a Civilização Humana e o Mundo Natural terem entrado, lastimavelmente, em rota de colisão 

nas perspectivas da crise ambiental em desenvolvimento, dentro da Ecologia, no Terceiro Milê-

nio, transformando a Terra em lixeira planetária. Ocorre aqui a assim-chamada Lei do Retorno 

atuando de modo patológico contra o cidadão, homem ou mulher, retornando, hoje, à condição da 

vida primitiva do troglodita enfrentando perigos e ameaças a cada passo, em cada canto, a todo 

momento. Os brontossáurios foram substituídos na vida tecnológica por diversas ocorrências:  

a poluição atmosférica; os alimentos com agrotóxicos; os raios ultravioletas do Sol, através do bu-

raco na camada de ozônio, trazendo os melanomas; as partículas cancerígenas das máquinas, por 

exemplo, impressoras à laser, paralisando os pulmões; o fumacê cancerígeno dos cigarros; a de-

gradação dos alimentos nos fornos microondas; os transgênicos desconhecidos; as irradiações das 
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usinas elétricas e nucleares; as perturbações geradas pelas irradiações dos celulares; além de mil 

outras fontes nocivas insuspeitadas. 

 

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 rota de colisão, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

06.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

TODA  ROTA  DE  COLISÃO  É  EXIBIÇÃO  DOS  INSTINTOS  

SUBUMANOS  DO  SUBCÉREBRO  PROTORREPTILIANO  

AINDA  FAZENDO  A  CONSCIN  EMPREGAR  MIL  RAZÕES  

DA  PSEUDOJUSTIÇA  ESMAGANDO  A  FRATERNIDADE. 
 

Questionologia. Você alimenta efeitos de algum conflito em função de rota de colisão? 

Qual a razão disso? 
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R O T E I R O    RE D A C I O N A L  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O roteiro redacional é a lista contendo a sequência dos itens da chapa reda-

cional elaborada para guiar o autor na realização da obra gráfica, acompanhada dos respectivos 

elementos de apoio à redação, objetivando resumir as condições mais utilizadas, agilizar a escrita 

e auxiliar na manutenção dos padrões preestabelecidos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo rota deriva do idioma Francês, route, “via, caminho”, e este do 

idioma Latim Popular, rupta, “caminho rasgado, desbravado”. Surgiu no Século XV. A palavra 

redação deriva do idioma Latim, redactio, “redução (termo de Aritmética); ato ou efeito de redi-

gir”. Apareceu em 1858. 

Sinonimologia: 1.  Roteiro da redação. 2.  Guia redacional. 3.  Relação de tópicos reda-

cionais. 

Neologia. As 3 expressões compostas roteiro redacional, roteiro redacional geral e ro-

teiro redacional específico são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Roteiro turístico. 2.  Roteiro cinematográfico. 3.  Redação livre. 

Estrangeirismologia: o know-how da escrita didática e tarística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tares. 

Coloquiologia: a sistematização dos modos de fazer aplicados à redação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sistematização; o holopensene pessoal da autor-

ganização; os didactopensenes; a didactopensenidade; o encadeamento dos grafopensenes; o exer-

cício da retilinearidade pensênica aplicada às redações. 

 

Fatologia: o roteiro redacional; a opção pela exaustividade comunicativa; a planificação 

da escrita; a uniformização dos aspectos formais; a elaboração de roteiros conforme as demandas 

redacionais; a pesquisa da melhor forma para a exposição encadeada do tema; a procura pela or-

denação didática do conteúdo; a definição dos itens componentes da chapa redacional; a arruma-

ção da chapa redacional em roteiro a fim de dar suporte e agilizar a escrita; o esforço de dispor os 

elementos do roteiro de preferência em única página para facilitar a visualização; a disposição do 

roteiro em local de fácil acesso ao redador; o uso de expositores de parede ou pastas L; a flexibili-

dade cognitiva para realizar constantes revisões e inclusões de itens no roteiro conforme as requi-

sições conformáticas da obra; os roteiros redacionais e planilhas grafotécnicas enquanto estraté-

gias para a adoção do estilo redacional enciclopédico. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o suporte extrafísico à escrita tarística; o atilamento quanto às ache-

gas formais de consciexes amparadoras de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conteúdo forte–forma esmerada. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da tares; o princípio da ex-

plicitação comunicativa; o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio evoluti-

vo da semperaprendência; o princípio da intransferibilidade da responsabilidade autoral; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP). 
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Codigologia: as cláusulas comunicativas do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a grafotécnica da fórmula formal; a grafotécnica da chapa redacional;  

a grafotécnica da escrita precisa; a grafotécnica do refinamento formal; as grafotécnicas do de-

talhismo, exaustividade e circularidade; a planilha grafotécnica; as técnicas da Estilística Cons-

cienciológica. 

Voluntariologia: os autores voluntários da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

Holociclo, Holoteca e Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos pesquisadores-autores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos tarísticos da paciência redacional. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses da Conformática Tarística. 

Ciclologia: o ciclo observar-discriminar-categorizar-sistematizar; o ciclo das revisões 

textuais. 

Binomiologia: o binômio forma-conteúdo. 

Interaciologia: a interação roteiro redacional–planilha grafotécnica. 

Trinomiologia: o trinômio ordenação-estruturação-sistematização. 

Polinomiologia: o polinômio leitura-estudo-reflexão-escrita. 

Antagonismologia: o antagonismo organização textual / inflexibilidade redacional;  

o antagonismo rigor técnico / perfeccionismo. 

Legislogia: a lei do maior esforço em prol da tares. 

Filiologia: a comunicofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a intelectofilia; a lexicofilia;  

a bibliofilia; a grafofilia. 

Mitologia: o mito do dom da escrita. 

Holotecologia: a sistematicoteca; a metodoteca; a inventarioteca; a didaticoteca; a peda-

gogoteca; a comunicoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Conformática; a Redaciologia; a Didatico-

logia; a Estilisticologia; a Criteriologia; a Gesconologia; a Autorganizaciologia; a Comunicolo-

gia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a prole 

mentalsomática. 

 

Masculinologia: o comunicador; o comunicólogo; o escritor; o intelectual; o pesquisa-

dor; o sistemata; o verbetógrafo; o verbetólogo; o professor; o revisor; o vocabularista; o lexicó-

logo; o autor; o agente da tares. 

 

Femininologia: a comunicadora; a comunicóloga; a escritora; a intelectual; a pesquisa-

dora; a sistemata; a verbetógrafa; a verbetóloga; a professora; a revisora; a vocabularista; a lexi-

cóloga; a autora; a agente da tares. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens 

auctor; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: roteiro redacional geral = aquele criado e utilizado para o suporte à reda-

ção dos textos de determinado periódico científico; roteiro redacional específico = aquele criado  

e utilizado para o suporte à redação de determinada obra no período de elaboração da mesma. 
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Culturologia: a cultura da escrita; a cultura da verbetografia; a cultura da conformáti-

ca enciclopédica. 

 

Roteiro. Os roteiros redacionais são compostos basicamente pela sequência de títulos 

correspondentes a cada item da chapa redacional, listados na sequência de aparecimento no texto. 

Elementos. Entretanto, os roteiros podem incluir outros elementos de auxílio à redação. 

Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 elementos passíveis de comporem os roteiros redacio-

nais: 

1.  Fórmulas textuais. Os textos padronizados específicos para redigir em cada item, 

tais como os com o objetivo de: introduzir a enumeração subsequente; compor parágrafo-padrão 

preliminar ao item; organizar palavras-chave, palavras-padrão e / ou componentes específicos das 

unidades de determinada enumeração; formar parágrafo-padrão para explicitar a conexão entre 

itens; conjugar parágrafos-padrão com o objetivo de evidenciar o contraponto entre duas temá-

ticas. 

2.  Indicações. As informações sobre as partes entre os itens da chapa redacional onde se 

optou por compor parágrafos não padronizados, tais como para as argumentações introdutórias  

e conclusivas. 

3.  Opções de uso. As alternativas para subtítulos da enumeração, sejam fixas para certo 

item ou elegíveis conforme o tema. 

4.  Símbolos. Os sinais indicadores de pontos do roteiro relacionados com outros recur-

sos redacionais, tais como o uso de asteriscos para indicar as variáveis com planilhas grafotécni-

cas associadas. 

5.  Subtítulo-padrão. As palavras definidas para representar cada item da chapa redacio-

nal, sempre listadas na ordem de surgimento no texto e, se for o caso, informando se são fixas ou 

opcionais. 

6.  Termos fixos. Os vocábulos escolhidos para representar o tema, tais como palavras- 

-chave apropriadas para caracterizar o tema ou palavras-padrão a serem repetidas em todas as uni-

dades da enumeração para conduzir a ideia para mesma direção. 

7.  Variáveis. As marcações da posição onde entrará palavra ou expressão elegida para 

caraterizar de modo unívoco cada tema, item ou unidade de enumeração. 

 

Interação. O roteiro redacional pode ser complementado pelas planilhas grafotécnicas, 

criadas para indicar os conteúdos das variáveis citadas no roteiro. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 roteiro redacional, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Achado  formal:  Conformaticologia;  Homeostático. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Eficácia  explicativa:  Argumentologia;  Neutro. 

07.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

08.  Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

09.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

10.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

11.  Linha  de  montagem:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 
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14.  Planilha  grafotécnica:  Grafopensenologia;  Neutro. 

15.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

ROTEIROS  REDACIONAIS  NORTEIAM  IDEIAS,  REFLEXÕES  

E  ESCRITOS,  PADRONIZAM  A  ABORDAGEM,  FAVORECEM  

A  EXPLICITAÇÃO  DAS  SINGULARIDADES  DE  CADA  TEMA,  
ALÉM  DE  EVITAREM  OMISSÕES  DEFICITÁRIAS  NO  TEXTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza roteiros redacionais em auxílio à escrita? 

Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lopes, Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodiscernimen-

to quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguari; 640 p.; 3 seções; 44 caps.; 9 citações; 1 E-mail; 391 enus.;  

1 foto; glos. 200 termos; 1 microbiografia; 19 siglas; 8 tabelas; posf.; 327 refs.; 2 apênds.; alf.; 22,5 x 16 x 3 cm; 
br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 24, 513, 514 e 517 a 524. 

 

A. L. 
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R O T I N A    D O    I N V E R S O R    UN I V E R S I T Á R I O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rotina do inversor universitário é o processo sistemático estudado, pla-

nejado, aplicado, analisado e aperfeiçoado, de modo contínuo e diário, pela conscin, homem ou 

mulher, praticante da técnica da inversão existencial e graduanda em nível superior, capaz de fa-

vorecer a conjunção sinérgica da antecipação evolutiva com a vivência acadêmica, visando à po-

tencialização da consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo rotina vem do idioma Francês, routine, “rotina”, e este de route, 

“caminho muito frequentado”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo inversão procede do idioma 

Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, 

“virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Sé-

culo XIX. A palavra universitário deriva do idioma Francês, universitaire, “relativo à universida-

de”, e esta do idioma Latim, universitas, “universalidade; totalidade; companhia; corporação; co-

légio; associação”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Rotina da inversora universitária. 2.  Rotina acadêmica invexológica. 

3.  Rotina do inversor no curso superior. 

Neologia. As 3 expressões compostas rotina do inversor universitário, rotina básica do 

inversor universitário e rotina avançada do inversor universitário são neologismos técnicos da 

Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Rotina do reciclante universitário. 2.  Desorganização do inversor na 

academia. 3.  Atecnia evolutiva na universidade. 

Estrangeirismologia: o modus faciendi dos inversores existenciais; os insights na uni-

versidade; o right time evolutivo; o upgrade da rotina diuturna; o festina lente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autopriorizações evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inversão existencial; os invexopensenes; a inve-

xopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pacipense-

nes; a pacipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a taxipensenização das esferas da vida;  

a superação dos ociopensenes patológicos; o mapeamento dos toxopensenes; os pluripensenes 

universitários; a xenopensenidade na véspera da prova; os telepensenes familiares; os paleopense-

nes dos professores teoricões; a metástase dos patopensenes; a patopensenidade; o holopensene 

da companheira influenciando no holopensene pessoal; o cuidado na exposição dos doxopense-

nes; a constante revisão da intencionalidade dos autopensenes; os fitopensenes frente ao reequilí-

brio hormonal e holossomático da conscin; a autoridade moral potencializada pelos cosmoetico-

pensenes; a cosmoeticopensenidade; a retilinearidade da autopensenidade; a autopensenização 

pró-fluxo cósmico. 

 

Fatologia: a rotina do inversor universitário; a sistematização maxiconvergente dos inte-

resses evolutivos na universidade; a criatividade positiva; o atacadismo consciencial; o ato de sa-

ber levar de eito as demandas proéxicas; a autodisciplina; a reparação instantânea dos atos falhos; 

o posicionamento cosmoético definido; a práxis da Cosmoética na universidade; a análise das rea-

ções pessoais frente aos posicionamentos radicais universitários; a rotina invexológica; as sub-ro-

tinas entrosadas; a higiene do sono; o ato de ir dormir predisposto; a estruturação do estudo; a se-
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leção das fontes bibliográficas; as vídeo-aulas; a curva de esquecimento do psicólogo alemão 

Hermann Ebbinghaus, (1850–1909); a revisão constante dos conteúdos estudados; a feitura de 

anotações condensadas; a evitação de virar noites estudando; o cuidado com substâncias estimu-

lantes; a dicotomia dos grupos de estudo; a importância da pauta pré-definida; a diplomacia, ges-

tão e liderança nos trabalhos em equipe; o modelo educacional brasileiro enquanto proposta en-

gessada; a organização afetivo-sexual; os métodos contraceptivos; a organização financeira; o fim 

do mês sendo o período de maior assédio financeiro; o uso de agendas; o perfeccionismo enquan-

to fuga das incumbências pessoais; a reciclagem do perfil controlador; a flexibilidade cosmoética; 

a assunção do locus de controle interno; a superação dos ganhos secundários; as redes sociais ao 

modo de faca de 2 gumes; o tabelamento nas autopesquisas; as listagens úteis; o estudo de outras 

línguas; os pedidos de tenepes estratégicos; o fôlego extra oriundo dos cursos conscienciológicos; 

a prática semanal em dinâmicas parapsíquicas; o Grinvex; a prática da docência conscienciológi-

ca; a rotina de desenvolvimento da tridotação consciencial; a preparação para a futura prática da 

tenepes. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pararrotina útil; 

a circulação fechada de energias durante as aulas; a exteriorização de energias para o professor;  

a instalação de campo durante as apresentações; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

o conteúdo importante ecoado na paraudição; os diagnósticos conjunturais e multidimensionais;  

o parapsiquismo enquanto refinamento da capacidade paranalítica; o parafato de o tempo extrafí-

sico ser diferente do tempo intrafísico; as urgências extrafísicas; o trabalho com as energias ge-

rando autoconfiança; as projeções conscienciais (PCs) esclarecedoras; os insights extrafísicos oti-

mizadores do estudo; a sutilização das manifestações conscienciais e holossomáticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo dos atributos men-

taissomáticos; o sinergismo Verponografia-Amparologia; o sinergismo rotina equilibrada–sutili-

zação holossomática. 

Principiologia: os princípios da invéxis; o princípio de haver técnica para tudo; o prin-

cípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio consciencial “se não presta, 

não presta mesmo”; o princípio “contra fatos não há argumentos” aplicado na autopesquisa. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) alavancando a rotina do inversor 

universitário. 

Teoriologia: a teoria da invéxis; a teoria das janelas mentais. 

Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica de autorre-

flexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do mindfulness enquanto 

treino de hipertrofia da atenção voluntária; a técnica da dissecção pensênica trazendo maior dis-

cernimento ao inversor; a técnica pomodoro aumentando o rendimento dos estudos; a técnica de 

Feynman catalisando a aprendizagem. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o voluntariado conscienciológico enquanto elemento chave na consolidação da 

rotina do inversor universitário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;  

o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 

da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos da intencionalidade cosmoética; o efeito dos autoquestionamen-

tos invexológicos nos relacionamentos interconscienciais; os efeitos benéficos da reciclagem pes-
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soal; o efeito do exemplarismo pessoal (PEP) na convivialidade grupal; o efeito das energias 

imanentes (EI) sobre as rotinas invexológicas; o efeito da autossustentação energética no posi-

cionamento pessoal; o efeito da postura pró-assistencial no rendimento acadêmico; o efeito das 

rotinas úteis na fixação de ortopensenes; o efeito da atenção constante na captação de ideias po-

tencializando a rotina grafopensênica; o efeito da aplicação das técnicas de estudo no aproveita-

mento temporal; os efeitos de trazer a responsabilidade do depois para o agora. 

Neossinapsologia: as neossinapses hauridas dos autoquestionamentos; a autenticidade 

cosmoética gerando neossinapses; as neossinapses advindas das rotinas úteis. 

Ciclologia: o ciclo autenfrentamento-autossuperação-autoconfiança; o ciclo hábitos–re-

ciclagens–neo-hábitos; os ciclos das reavaliações do maxiplanejamento invexológico; o ciclo do 

completismo existencial diário. 

Enumerologia: a rotina alimentar; a rotina de exercícios físicos; a rotina de estudos;  

a rotina parapsíquica; a rotina interassistencial; a rotina invexológica; a rotina útil. 

Binomiologia: o exercício diário do binômio admiração discordância; o binômio hábi-

tos sadios–rotinas úteis; o binômio metas invexológicas–economias prioritárias; o binômio auto-

desempenho proexológico–autocuidado holossomático; o binômio rotina interassistencial–rotina 

amparada. 

Interaciologia: a interação paradigma-rotina; a interação inversor–amparador de fun-

ção; a interação entre os membros do Grinvex; a interação inversor-reciclante; a interação dos 

pensenes da conscin no cotidiano. 

Crescendologia: o crescendo das metas a serem implantadas; o crescendo pensenidade 

pessoal–pensenidade grupal no paradigma da conscin universitária; o crescendo do abertismo 

consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio alunos-professores-administradores; o trinômio proativida-

de-paraperceptividade-recins. 

Polinomiologia: o polinômio discernimento-autocrítica-posicionamento-autocoerência- 

-racionalidade; o polinômio autoconfiança-atomotivação-interassistencialidade-amparabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antago-

nismo antecipação / precipitação; o antagonismo maturidade biológica / maturidade conscienci-

al; o antagonismo locus externo / locus interno explicitado pelas rotinas intrafísicas. 

Paradoxologia: o paradoxo de a saturação de autocorrupções poder incitar a autoin-

corruptibilidade; o paradoxo de a universidade não ser universalista. 

Politicologia: a invexocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do fluxo cósmico. 

Filiologia: a memoriofilia; a decidofilia; a autopesquisofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a profilaxia precoce ao medo de errar. 

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

Maniologia: a superação da mania de nunca terminar empreendimentos evolutivos co-

meçados. 

Mitologia: o mito das rotinas rígidas e perfeitas; o mito de os professores serem os de-

tentores do conhecimento; o mito do saber absoluto. 

Holotecologia: a teaticoteca; a prioroteca; a administroteca; a experimentoteca; a sinale-

ticoteca; a invexoteca; a intelectoteca; a comunicoteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Invexopensenologia; a Intrafisicologia; a Discer-

nimentologia; a Autorreeducaciologia; a Habitologia; a Cronêmica; a Paracronologia; a Autocos-

moeticologia; a Autoparaprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin organizada; a pessoa persistente; a personalidade exemplarista; a conscin autodidata; 

a conscin enciclopedista; a consciex Parainversor. 
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Masculinologia: o inversor universitário; o invexólogo; o pesquisador; o sistemata;  

o proexista; o conscienciômetra; o autodecisor; o reciclante; o reeducador; o evoluciente; o exem-

plarista; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista; o parapercepciologista; o projetor conscien-

te; o intelectual; o tertuliano; o teletertuliano; o escritor; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação; o macrossômata; o atacadista consciencial. 

 

Femininologia: a inversora universitária; a invexóloga; a pesquisadora; a sistemata;  

a proexista; a conscienciômetra; a autodecisora; a reciclante; a reeducadora; a evoluciente;  

a exemplarista; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista; a parapercepciologista; a projetora 

consciente; a intelectual; a tertuliana; a teletertuliana; a escritora; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a macrossômata; a atacadista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens proexista; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens creativus; o Homo sapiens analyti-

cus; o Homo sapiens prophylaticus; o Homo sapiens catalyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rotina básica do inversor universitário = a prática diária do estado vibra-

cional antes de aulas, seminários ou sessões de estudo; rotina avançada do inversor universitário 

= o atendimento habitual das demandas de desassédio de colegas e docentes pelo aluno experto 

nas práticas interassistenciais. 

 

Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura da proatividade evolutiva; a cultu-

ra da interassistencialidade; a cultura seriexológica. 

 

Fluxos. Organizar a rotina é refletir sobre os fluxos energéticos das diversas áreas da vi-

da, buscando o saldo positivo na balança da Autevoluciologia. 

Autodiscernimento. Cabe ao inversor levar de eito as esferas intrafísicas desde cedo, 

utilizando o autodiscernimento para determinar a intensidade de dedicação a cada departamento 

da vida, a depender do prórpio momento evolutivo em questão. 

 

Caracterologia. Sob a óptica da Autocosmoeticologia, eis na ordem alfabética, 20 tópi-

cos do cotidiano do inversor universitário, com respectivos questionamentos a serem refletidos 

pela conscin intermissivista, a fim de qualificar a rotina útil pessoal: 

01. Alimentação. O combustível empregado está promovendo a potencialização do cor-

po intrafísico? 

02. Atividade Física. Os exercícios somáticos estão conseguindo proporcionar a fluidez 

energética necessária para o momento atual? 

03. Autopesquisa. O enfrentamento do autoconhecimento está sendo realizado por 

meio da autopesquisa metódica e pormenorizada? 

04. Convivialidade. A convivialidade sadia está servindo de espelho para o estudo da 

intraconsciencialidade? 

05. Dinâmica parapsíquica. O contato com equipex interassistencial especializada está 

sendo promovido através da fixação em dinâmica parapsíquica? 

06. Docência conscienciológica. O laringochacra vem sendo usado para compartilhar 

cosmoeticamente as verdades relativas de ponta estudadas e vivenciadas no momento atual? 

07. Domínio somático. O subcérebro abdominal ainda se sobressai sobre o cérebro fí-

sico? 

08. Finanças. O dinheiro já é visto como forma de energia? 

09. Grafopensenidade. As neoideias estão conseguindo vazão para a intrafisicalidade 

por meio da rotina grafopensênica? 
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10. Higiene somática. O soma já reverbera a salubridade pensênica de comunex evolu-

ída? 

11. Interassistência. O holopensene do Curso Intermissivo (CI) está sendo representado 

na intencionalidade das ações cotidianas? 

12. Invexometria. O maxiplanejamento invexológico está alinhado com a perspectiva 

de proéxis atual? 

13. Pensenidade. Os espaços mentais estão sendo preenchidos com ortopensenes gera-

dores de sinapses higienizadoras? 

14. Projetabilidade lúcida. O repouso noturno já está sendo aproveitado enquanto ex-

pediente assistencial da conscin proexista no extrafísico? 

15. Reciclagens. A neofilia já é teática da conscin intermissivista? 

16. Relacionamentos. A conscin universitária já planeja praticar a técnica da dupla 

evolutiva (DE)? 

17. Repouso somático. A moral, a automotivação e o interesse estão sendo potenciali-

zados pelas horas de sono diárias? 

18. Trabalho energético. O cartão de visitas multidimensional ou energossoma vem 

sendo cultivado e aprimorado? 

19. Universidade. A universidade está servindo de alicerce para a consolidação da futu-

ra plataforma de assistência, a profissão? 

20. Voluntariado. A lógica do voluntariado já está incorporada no paracérebro do proe-

xista? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 rotina do inversor universitário, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Amparabilidade  inversora:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

03.  Autocriticidade  inversiva:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

05.  Autorganização  nos  estudos:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

06.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

07.  Conscin  inversora:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Estudante  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

12.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

14.  Rotina  redonda:  Rotinologia;  Homeostático. 

15.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  ROTINA  DO  INVERSOR  UNIVERSITÁRIO   PROPICIA   
À  CONSCIN,  APLICANTE  DA  INVÉXIS,  A  VIVÊNCIA  DA  IN-
TERASSISTENCIALIDADE  COSMOÉTICA  NA  UNIVERSIDADE,  

TORNANDO-A   MINIPEÇA  DO  MAXIMECANISMO  GRUPAL. 
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Questionologia. Você, inversor ou inversora, já avaliou a própria rotina dentro da uni-

versidade? Quais ações vem tomando a favor do movimento pró-evolutivo desde cedo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Duhigg, Charles; O Poder do Hábito: Por que fazemos o que fazemos na Vida e nos Negócios (The Power 

of Habit); revisoras Mariana Freire Lopes; Rita Gogoy; & Raquel Correa; trad. Rafael Mantovani; 408 p.; 3 partes;  
9 caps.; 1 cronologia; 1 diagrama; 1 E-mail; 14 enus.; 1 foto; 45 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 276 notas; 1 apênd.; 

alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 10 a 398. 

2.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; pági-

nas 12 a 288. 
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 

1.490 a 1.491. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 426 a 429, 545 a 547, 573 
a 574, 604 a 607, 640 e 706 a 714. 

 

I. A. S. 
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R O T I N A    R E D O N D A  
( R O T I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rotina redonda é a manutenção de hábitos saudáveis de procedimentos 

úteis na vida dia a dia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo rotina deriva do idioma Francês, routine, “rotina”, e este do route, 

“caminho muito frequentado”. Surgiu no Século XVIII. A palavra redonda vem do idioma Latim, 

rotundus e rutundus, “em forma de roda; redondo; rotundo; arredondado”; e em consequência, 

“bem afeiçoado; bem acabado (falando de discurso); estilo harmonioso”. O vocábulo redondo 

surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Rotina criativa; rotina explícita. 02.  Rotina vantajosa. 03.  Lida 

ininterrupta. 04.  Hábito sadio. 05.  Costume adequado. 06.  Pragmatismo eficaz. 07.  Ramerrame 

redondo. 08.  Procedimento produtivo. 09.  Ação continuada. 10.  Autorganização. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo rotina: an-

tirrotina; Antirrotinologia; autorrotina; megarrotina; minirrotina; neorrotina; pararrotina; re-

trorrotina; rotineira; rotineiro; rotinização; rotinizar; Rotinologia; sub-rotina. 

Neologia. As 3 expressões compostas rotina redonda, rotina redonda juvenil e rotina re-

donda madura são neologismos técnicos da Rotinologia. 

Antonimologia: 01.  Rotina maçante; rotina ultrapassada. 02.  Rotina doentia; rotina fos-

silizadora; rotina patológica. 03.  Rotina antievolutiva. 04.  Monotonia improdutiva; rotina impro-

dutiva. 05.  Rotina exasperante. 06.  Rotina automimética; rotina inútil. 07.  Atuação incoerente. 

08.  Ação descontínua; monorritmia ineficaz. 09.  Autodesorganização; pasmaceira debiloide. 10.  

Escapismo; inatividade; sedentarismo. 

Estrangeirismologia: o replay útil como rotina redonda; o right time evolutivo; o Tene-

pessarium; o Tertuliarium; o Recexarium; o combate ao workaholism; o upgrade da rotina diu-

turna; a rotina redonda com superávit evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às priorizações evolutivas. 

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

paciência científica. Evitemos rotinas passadas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cronológico; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a rotina redonda; a rotina diuturna; a rotina redonda dedicada aos estudos;  

a cotidianidade útil; a atividade diária contínua; a gerência pessoal do fator tempo; a dinâmica 

evolutiva; a época ou estação humana da sementeira evolutiva; a autodisciplina como rotina re-

donda; as rotinas redondas intelectuais; o autodidatismo evolutivo; a depuração das rotinas; a roti-

na redonda da agenda pessoal cheia; as rotinas conjuntas; o percentual de eficácia da rotina redon-

da pessoal. 

 

Parafatologia: as rotinas parapsíquicas; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; as pararrotinas interassistenciais; a prática pessoal, diária, da interassistencialidade através 

da tenepes; a manutenção da ofiex pessoal; a participação nas tertúlias conscienciológicas diárias; 

o jubileu ofiexológico. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo córtex cerebral–cerebelo–psicomotricidade. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da proficuidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) como vivência de rotina redonda. 

Tecnologia: a técnica da rotina criativa; a técnica paciente do detalhismo; a técnica das 

recorrências evolutivas. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial no voluntaridado proexológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos da rotina redonda. 

Ciclologia: a ciclicidade evolutiva da rotina redonda. 

Enumerologia: a rotina redonda como hábito das desassins; a rotina redonda como au-

tocentramento consciencial; a rotina redonda como ativismo consciencial; a rotina redonda como 

eficácia evolutiva; a rotina redonda como técnica proexológica; a rotina redonda como sincronia 

psicossoma-mentalsoma; a rotina redonda como rumo para o compléxis. 

Binomiologia: o binômio trabalho intelectual–trabalho braçal; o binômio rotina redon-

da–saldo evolutivo; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio progresso–rotina re-

donda; o binômio tempo-esforços; o binômio eficiência-eficácia; o binômio autorganização-hete-

rorganização. 

Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação perseverança–rotina redon-

da; a interação usabilidade–rotina redonda; a interação rotina intrafísica–rotina extrafísica;  

a interação atitude-resultado; a interação das rotinas no holossoma; a interação das rotinas re-

dondas passadas-presentes-futuras. 

Crescendologia: o crescendo repetição-aprimoramento; o crescendo evolutivo cronoló-

gico. 

Trinomiologia: o trinômio tares-tenepes-ofiex; o trinômio automotivação-trabalho- 

-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada. 

Antagonismologia: o antagonismo rotina produtiva / rotina improdutiva; o antagonis-

mo rotina criativa / rotina burocrática; o antagonismo rotina dinâmica / rotina estática; o an-

tagonismo rotina evolutiva / rotina estagnante; o antagonismo rotina autolibertadora / rotina au-

tescravizante; o antagonismo rotina prazerosa / rotina exasperante; o antagonismo rotina redon-

da / rotina viciada; o antagonismo hábito sadio / hábito compulsivo. 

Paradoxologia: o paradoxo da rotina dinâmica da tares expositiva; o paradoxo Homo 

sapiens dynamicus–Homo sapiens paciens. 

Politicologia: a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno evolutivo na rotina redonda. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a metodoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a cronoteca; a recexo-

teca; a evolucioteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Rotinologia; a Habitologia; a Intrafisicologia; a Cronêmica;  

a Paracronologia; a Autexperimentologia; a Metodologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Proexologia. 

 

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 recyclans; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens 

temporalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens determi-

nator; o Homo sapiens proexologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rotina redonda juvenil = o procedimento diário, preparatório, do inversor 

ou inversora existencial; rotina redonda madura = o procedimento diário, executivo, do intermis-

sivista, proexista, homem ou mulher, a partir dos 36 anos de idade. 

 

Culturologia: a cultura do maior esforço evolutivo; a cultura da Cronêmica Cosmoé-

tica. 

 

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 rotina redonda, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Antimonotonia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Recorrência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

09.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  ROTINA  REDONDA  É  CONDICIONAMENTO  EXISTENCIAL,  
EVOLUÍDO  E  INDISPENSÁVEL  A  TODA  CONSCIN  INTER- 

MISSIVISTA,  INVERSORA,  TENEPESSISTA,  OFIEXISTA,  
PROEXISTA,  TERTULIANA  E  INTERASSISTENCIAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já montou a própria rotina redonda? Desde 

quando? Está satisfeito com o nível alcançado até o momento? 
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R O T I N A    Ú T I L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rotina útil é a técnica da sequência lógica, temporal ou diária de atos ou 

procedimentos constantes, impostos tecnicamente à própria vida pessoal, por força da repetição 

de hábitos sadios e uniformes, capazes de potencializar a consecução cosmoética da programação 

existencial específica da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo rotina vem do idioma Francês, routine, “rotina”, e este de route, 

“caminho muito frequentado”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo útil deriva do idioma Latim, 

utilis, “que serve; bom; salutar; eficaz; vantajoso; válido; útil”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Rotineira vantajosa. 2.  Ramerrame profícuo; ramerrão produtivo.  

3.  Autorganização proveitosa. 4.  Programa vital. 5.  Vida dinâmica. 

Neologia. As duas expressões compostas minirrotina útil e megarrotina útil são neolo-

gismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Rotina inútil. 2.  Ramerrão fastidioso. 3.  Autodesorganização.  

4.  Autoindisciplina. 5.  Vida monótona. 6.  Mesméxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a retilinearidade da autopensenidade. 

 

Fatologia: a rotina útil; a rotina útil da neofilia; a rotina evolutiva; a rotina cotidiana;  

a rotina dinâmica; as sub-rotinas entrosadas; a rotina estática; a rotina aplastante antievolutiva;  

a rotina autescravizante; o ato ininterrupto de respirar; o dia a dia; o imobilismo; o emperramen-

to; a imutabilidade; a inalterabilidade; o intransmutável; a cronicificação; a praxe; a tautometria;  

o excesso de simetria; o vício da monotonia; a vida ativa; a vida útil; o dia útil; as tarefas diárias; 

a diuturnidade; a proéxis pessoal; as repetições indispensáveis; o conservantismo; a vida sedentá-

ria; o varejismo consciencial; o dia típico mais corriqueiro; a criatividade positiva; o atacadismo 

consciencial; o ativismo; a união de hábitos; o ânimo renovado; a disposição física; a disposição 

intelectual; a relação rotina-imprevisto; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes; o jubileu 

ofiexológico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

da ofiex pessoal. 

Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio rotina-saldo. 

Interaciologia: a interação rotina-progresso; a interação rotina intrafísica–rotina ex-

trafísica. 

Crescendologia: o crescendo começo fácil–manutenção difícil. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 
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Filiologia: a ergofilia. 

Fobiologia: a rotina inútil da neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a diarioteca; a cronoteca; a experimentoteca; a qualitoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Proexolo-

gia; a Homeostaticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Cronêmica; a Paracronolo-

gia; a Somatologia; a Fisiologia Humana. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin dinâmica; a pessoa organizada; a pessoa prestimosa; a pessoa 

criativa; o ser desperto; a dupla líder-locomotiva–liderado-vagão. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o workaholic; o homem de ação; o pé-de-boi;  

o tocador de obra; o empreendedorista; o gestor moderno; o inventor; o heurista; o completista;  

o moratorista a maior; o filho da rotina. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a workaholic; a mulher de ação; a tocadora de 

obra; a empreendedorista; a gestora moderna; a inventora; a heurista; a completista; a moratorista 

a maior; a filha da rotina. 

 

Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens methodicus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens 

proexista; o Homo sapiens autodidactor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrotina útil = o ato de tomar as refeições sem afobação; megarrotina 

útil = a prática diária do tenepessismo. 

 

Rotinas. As rotinas diárias, quando úteis, aprofundam a coerência dos trabalhos em an-

damento e evitam as lacunas no desenvolvimento das conquistas evolutivas. 

Benfeitorias. Sob a ótica da Intrafisicologia, a estrada, o caminho ou a prática da vida 

humana são enriquecidos quando recebem benfeitorias a favor de todas as pessoas. 

 

Imposições. Pelos critérios da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 condições de renovação capazes de surgir inesperadamente na vida de qualquer pessoa: 

01.  Acidente: o acidente de percurso de bases parapsíquicas. 

02.  Atipicidade: o dia incomum ou atípico de atividades mais intensas. 

03.  Contratempo: o contratempo da notícia de última hora. 

04.  Extra: a hora extraordinária exigida pelo serviço profissional. 

05.  Extrapauta: a nova pauta de trabalho da viagem repentina. 

06.  Extrapolacionismo: a extrapolação evolutiva. 

07.  Impacto: o evento intrusivo, impactante e divisor de águas. 

08.  Lazer: os sobressaltos das férias justas e necessárias. 

09.  Momentum: o momentum evolutivo ímpar. 

10.  Primener: a primavera energética imprevista. 

11.  Quebra: a quebra da rotina pelo encontro não-programado. 

12.  Recéxis: a reciclagem existencial e o roteiro alterado. 

13.  Revitalização: o sangue novo do reforço da revitalização. 

14.  Surpresa: a surpresa desagradável impondo mudanças emergenciais. 

15.  Upgrade: o aprimoramento imposto aos autodesempenhos. 
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Quebra. Na vida com rotina rígida, toda quebra do ramerrame deve ser registrada em 

papel quanto ao horário e lugar, ou empregado o despertador para acordar a pessoa disciplinada,  

a fim de não esquecer o compromisso novo e incomum, por exemplo, o exame do hemograma  

a ser feito, em casa, pela manhã, exigindo jejum durante as 12 horas anteriores. 

 

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 rotina útil, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

4.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

5.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

6.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

NA  CONDIÇÃO  DE  SEMPERAPRENDENTE,  À  CONSCIN 

LÚCIDA  E  AUTODIDATA  SE  IMPÕE  A  IMPLANTAÇÃO  DE 

TÉCNICA  EFICAZ  PARA  TORNAR  A  PRÓPRIA  VIDA  MAIS 

PROVEITOSA,  SE  POSSÍVEL  DESDE  A  ADOLESCÊNCIA. 
 

Questionologia. A Tecnologia e a Paratecnologia já chegaram até você? Como qualifica 

as próprias rotinas? 

 
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 211, 335, 492 e 493. 
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R O T I N O M E T R I A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rotinometria é a técnica conscienciométrica realizada através da avalia-

ção da rotina pessoal, por meio da medição e registro do tempo despendido em cada atividade di-

ária, e simultaneamente pelas anotações das percepções, parapercepções, pensenes, sincronicida-

des, insights e eventos, auxiliando na aferição da autocoerência e da autolucidez perante a evolu-

tividade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo rotina deriva do idioma Francês, routine, “rotina”, e este de route, 

“caminho muito frequentado”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição metria pro-

vém do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de 

medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Aferição técnica dos hábitos pessoais. 2.  Cronometria das atividades 

diárias. 3.  Método analítico da rotina pessoal. 4.  Diário técnico da rotina. 5.  Inventário consci-

enciométrico do cotidiano. 6.  Matematização da rotina. 

Neologia. O vocábulo rotinometria e as duas expressões compostas rotinometria pano-

râmica e rotinometria específica são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Achismo sobre os hábitos pessoais. 2.  Registro assistemático da ro-

tina. 3.  Análise superficial dos hábitos pessoais. 4.  Diário de inutilidades. 

Estrangeirismologia: a big picture do cotidiano; o habit loop; o mapeamento do modus 

operandi dos trafores e trafares habituais; o discernimento full time; o selftracking; o status quo 

consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopriorologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Façamos ro-

tinas lúcidas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os cronopensenes; a crono-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade. 

 

Fatologia: a rotinometria; a agenda intrafísica; o atilamento quanto ao uso do recurso 

tempo; a compreensão de a autoproéxis realizar-se na rotina diária; a rotinometria enriquecendo 

os dados da autopesquisa; a observação aguçada e honesta do cotidiano pessoal; a listagem dos 

miniprocedimentos diários; o detalhismo aplicado na medição precisa do tempo; o caderno de 

bolso de registros; as planilhas rotinométricas; o gráfico rotinométrico da média percentual do uso 

do tempo nas atividades diárias; o cálculo do dia típico pessoal; as planilhas de autopesquisa dis-

poníveis no site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); o registro valori-

zando as autopercepções; a importância do registro projetivo antes de iniciar as atividades do dia; 

os aplicativos de automonitoramento no smartphone; os valores pessoais identificados nas atitu-

des diárias; a atuação holossomática analisada pela rotina; as idiossincrasias; o sedentarismo;  

o hedonismo; o ansiosismo; o workaholism; a normose; as fantasias dispersivas; a ociosidade im-

produtiva; a procrastinação estagnadora; os vícios gerando as rotinopatias autodestrutivas; a au-

texposição exagerada do diário aberto nas redes sociais gerando assédio; as automimeses dispen-

sáveis; os hábitos anacrônicos; as negligências holossomáticas; as dispersões esbanjadoras de 

tempo; a identificação das proexopatias; a antiautovitimização; a compreensão dos gargalos evo-
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lutivos e das crises de crescimento; os hábitos sadios compondo e sustentando a rotina útil consci-

encial; a autenticidade consciencial impressa na rotina; a atuação protagonista no palco cotidiano 

da vida; a autorganização na administração do tempo; as paradas produtivas; as tarefas alternadas; 

a autorreflexão diária; a rotina intraconsciencial hígida; a rotina redonda; a “semana de 7 segun-

das-feiras”; o fim de semana produtivo; a rotina bem ajustada ao relógio biológico pessoal; a base 

intrafísica otimizada; o ritmo mentalsomático de ler e escrever; a pontualidade assistencial; o res-

peito ao tempo do outro; o procedimento extrapauta sendo oportunidade interassistencial; a manu-

tenção de hábitos traforistas assistenciais; a disposição diuturna para a assistência; as maratonas 

conscienciológicas auxiliando o processo de fixação de hábitos sadios; o exemplarismo desafia-

dor da aplicação da rotina útil; o esmero na gestão existencial expresso nos atos cotidianos; a co-

ragem e o esforço para se autoconhecer diariamente; a rotina útil melhorando o saldo da ficha 

evolutiva pessoal (FEP). 

 

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

ca; as paracompanhias rotineiras; as experiências projetivas noturnas influenciando as vivências 

diurnas e vice-versa; a autolucidez quanto às constantes interações energéticas diárias em diferen-

ciados contextos; os sinais recorrentes e costumeiros indicando a sinalética energética parapsíqui-

ca pessoal; as horas semanais do voluntariado conscienciológico oportunizando a conexão com  

o amparo extrafísico de função; a rotina interassistencial da prática da tenepes; a priorização da 

interassistência multidimensional na vida cotidiana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-assistencialidade; o sinergismo lupa matu-

rológica–bússola intraconsciencial; o sinergismo organização da agenda pessoal–priorização da 

autoproéxis; o sinergismo estudo diário–autopesquisa atualizada; o sinergismo da residência 

proexogênica; o sinergismo experimento-questionamento; o sinergismo nosográfico robotização- 

-obnubilação. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado nas técnicas de autoconsciencio-

metria evitando autenganos. 

Codigologia: o ato de aplicar o código pessoal de Cosmoética (CPC) nas atividades diá-

rias. 

Teoriologia: a teática do paradigma consciencial na vida cotidiana. 

Tecnologia: a técnica do conscienciograma; as técnicas de autopesquisa; a técnica dos 

20 EVs diários; a técnica da segunda-feira decisiva; a técnica da agenda holossomática diária;  

a técnica de praticar todo dia 1 hora de atividade evolutiva para aquisição de neo-hábito; a técni-

ca do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Voluntariologia: a análise da rotina pessoal no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: as autocondutas no laboratório da vida cotidiana fornecendo amos-

tras para análise da própria personalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da au-

torganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; 

o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito homeostático da retilineariedade pensênica; o efeito transformador 

do ato de registrar as autobservações; o efeito automotivador dos completismos diários; o efeito 

renovador da noite bem dormida; os efeitos prejudiciais do fim de semana desregrado; os efeitos 

nocivos do trabalho excessivo; o efeito do rolo compressor das inutilidades. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da autoconscienciometria. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo conquistar-manter-expandir; o ciclo vicioso dos hábitos 

nosográficos; o ciclo circadiano. 

Enumerologia: o dia a dia intraconsciencial; o dia a dia interconsciencial; o dia a dia 

multidimensional; o dia a dia interassistencial; o dia a dia holossomático; o dia a dia parapsíqui-
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co; o dia a dia autopesquisístico. A rotina do “chove e não molha”; a rotina do mais do mesmo;  

a rotina do empurrar com a barriga; a rotina do deixar correr solto; a rotina do nadar de braçada; 

a rotina do manter-se nos trilhos; a rotina do levar tudo de eito. 

Binomiologia: o binômio agenda-diário; o binômio análise-síntese; o binômio autopes-

quisa-recin; o binômio esforço-desempenho; o binômio priorização-otimização; o binômio autor-

ganização-autodesassédio; o binômio Cronêmica-Proxêmica; a vivência profilática do binômio 

intelectual-operário; o binômio rotina útil–fluxo multidimensional. 

Interaciologia: a interação rumo-lucidez; a interação registro-memória; a interação de-

talhismo-cosmovisão; a interação relógio biológico–rotina pessoal; a interação observar-questi-

onar; a interação rotina intrafísica–rotina extrafísica; a evitação da interação nosográfica bagu-

lhos energéticos–entropia multidimensonal. 

Crescendologia: o crescendo quantidade-qualidade; o crescendo observar-sobrepairar; 

o crescendo intenção-ação; o crescendo começo fácil–manutenção difícil; o crescendo repetição-

-aprimoramento; o crescendo crise de crescimento–autenfrentamento–autossuperação; o cres-

cendo diário do tempo envolvido na autoproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) rota-roteiro-rotina; o trinômio constância-con-

sistência-coerência; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio cronômetro-termômetro-higrôme-

tro; o trinômio imprevisto-extrapauta-expediente; o trinômio nosográfico ansiedade-stress-des-

gaste; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio medição-informação-avaliação-ação; o polinômio manhã- 

-tarde-noite-madrugada. 

Antagonismologia: o antagonismo agenda cheia / cabeça cheia; o antagonismo anteci-

pação / remediação; o antagonismo repetição lúcida / repetição robotizada; o antagonismo que-

bra da rotina monótona / desvio da rotina útil; o antagonismo orientação pelas prioridades / de-

sorientação pelas circunstâncias; o antagonismo adiamento estratégico / procrastinação estag-

nadora; o antagonismo calendário social / calendário consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da rotina criativa; o paradoxo de o dia consciencial come-

çar na hora de dormir; o paradoxo de aceitar-se para promover as reciclagens pessoais; o para-

doxo alternância de tarefas–retilineariedade pensênica; o paradoxo de ter a agenda cheia e man-

ter disponibilidade assistencial; o paradoxo da lucidez na instalação automática dos EVs diá-

rios; o paradoxo da repetição motivadora. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada nas técnicas autoconscienciométricas; a lei 

do retorno evolutivo na rotina redonda. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a autoconscienciometrofilia; a organizaciofilia; a discipli-

nofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a rotinofobia; o medo do autenfrentamento. 

Sindromologia: a síndrome da pressa; a síndrome de burnout; a síndrome da impontua-

lidade; a síndrome geral de adaptação; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ec-

topia afetiva (SEA) desviando o foco prioritário das atividades diárias relacionadas à autoproéxis. 

Maniologia: a mania de deixar para depois. 

Mitologia: o mito da liberdade da vida sem rotina. 

Holotecologia: a diarioteca; a cronoteca; a administroteca; a metodoteca; a experimen-

toteca; a evolucioteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Rotinologia; a Habitologia; a Crono-

biologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Pensenologia; a Prioriologia; a Holossomatologia;  

a Proexologia. 

 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autopesquisadora; a conscin procrastinadora;  

a conscin determinada; o ser autorganizado; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o autodidata; o autodescobridor; 

o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplis-

ta; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

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

de ação. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a autoditada; a autodescobrido-

ra; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

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

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens experimentor;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens displicens; o Homo sa-

piens autoconscientialis; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rotinometria panorâmica = a aplicada para obtenção de dados gerais so-

bre o cotidiano pessoal subsidiando a autavaliação conscienciométrica; rotinometria específica  

= a aplicada para obtenção de dados sobre aspecto específico da manifestação consciencial no co-

tidiano pessoal. 

 

Culturologia: a cultura do autoconhecimento; a cultura da postergação; a cultura da 

Cronêmica Cosmoética. 

 

Metodologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem funcional, 8 procedimen-

tos  para elaboração do diário técnico (rotinometria), da conscin autopesquisadora: 

1.  Medição. Cronometrar o tempo de cada atividade diária assinalando inícios e térmi-

nos com rigor, inclusive apontando pausas ou tarefas alternadas. 

2.  Observação. Registrar em caderno de campo ou aparato tecnológico, de preferência 

de bolso, os locais, a pensenidade, as pessoas referentes a cada atividade e os dados contextuais 

adicionais quando relevantes. 

3.  Parapercepção. Manter atenção, anotando os insights quanto às interações energéti-

cas e parapsíquicas, e registro da sinalética energética parapsíquica. 

4.  Planilha. Passar a limpo, em hora reservada do dia, todas as anotações de campo em 

arquivo digital, de preferência em planilha técnica. 

5.  Análise. Fazer avaliações quantitativas da rotina pessoal, através do uso de gráficos  

e porcentagens, bem como qualitativas através de listagens, comparações, relações e deduções. 

6.  Síntese. Elaborar resumo do experimento enumerando os pontos fortes e trafores a se-

rem mantidos e expandidos. Listar pontos frágeis e trafares a serem diminuídos e reciclados. 

7.  Média. Repetir a técnica durante a semana, inclusive no final de semana, visando ob-

ter a média percentual do uso do tempo em diferentes áreas da atividade e em diferentes dias da 

semana, mapeando o “dia típico consciencial”. 

8.  Reaplicação. Aplicar novamente a técnica em período de tempo estabelecido para 

aferição de evoluções ou estagnações nos processos de obtenção e manutenção de hábitos sadios. 

 

Categoriologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, 15 categorias 

exemplificadas de atividades diárias, facilitadoras da análise do uso do tempo pessoal e utéis para 

a confecção de planilhas técnicas e gráficos rotinométricos: 
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01.  Alimentação. Desjejum, almoço, lanches, jantar e petiscos. 

02.  Assistencialidade. Prática da tenepes, exercício da tares e produção de gescon. 

03.  Convívio. Passeios, bate-papos, eventos sociais, tempo com a família, amigos e rela-

cionamento afetivo. 

04.  Energia. EV e as 40 manobras energéticas. 

05.  Esporte. Academia, alongamento, esteira, caminhada e outras práticas esportivas. 

06.  Estudo consciencial. Leitura, autopesquisa, autorreflexão, consciencioterapia, parti-

cipação em tertúlias, cursos, palestras e oficinas com foco no estudo consciencial. 

07.  Estudo convencional. Leitura, pesquisa, participação em cursos, palestras e oficinas 

com foco no estudo formal e profissional. 

08.  Fisiologia. Higiene em geral, necessidades fisiológicas e de saúde diversas. 

09.  Passatempo. Jogos, hobbies, filmes, televisão, redes sociais e entretenimentos na 

Internet. 

10.  Projeção consciente. Práticas projetivas, projeciografia e projeciocrítica. 

11.  Repouso. Sono noturno, cochilos e sestas. 

12.  Trabalho doméstico. Arrumações, limpeza, compras, consertos, jardinagem e trato 

com os animais de estimação. 

13.  Trabalho profissional. Expediente, extrapautas, reuniões, visitas, plantão e atendi-

mento. 

14.  Transportes. Deslocamentos gerais em veículos motorizados coletivos ou particula-

res, veículos não motorizados ou a pé. 

15.  Voluntariado. Em Instituição Conscienciocêntrica (IC) ou em outra instituição de 

caráter interassistencial. 

 

Autavaliação. Sob a luz da Discernimentologia, eis, 7 especialidades da Conscienciolo-

gia, dispostas em ordem alfabética com questionamentos pertinentes após a aplicação da técnica 

da rotinometria: 

1.  Assistenciologia. Quantas horas do dia são dedicadas à interassistência multidimensi-

onal? Essa dedicação pode ser maior? 

2.  Holocarmologia. As atividades diárias são predominantementes egocármicas, grupo-

cármicas ou policármicas? Cosmoéticas ou anticosmoéticas? 

3.  Holossomatologia. Qual veículo de manifestação recebe mais atenção no dia? Qual 

recebe menor tempo dedicado? 

4.  Lucidologia. Qual a média percentual de autolucidez durante o dia? Identifica os fa-

tores interferentes cotidianos na oscilação da autolucidez? 

5.  Pacifismologia. Qual o nível de conflitividade e reatividade nas atividades cotidia-

nas? Quais atividades facilitam a acalmia e a impertubabilidade? 

6.  Pensenologia. Qual é o materpensene típico do dia consciencial? Existe predominân-

cia da patopensenidade ou da ortopensenidade? 

7.  Proexologia. Quanto do tempo diário está diretamente ligado a consecução da auto-

proéxis? Esse tempo é satisfatório? 

 

Honestidade. A técnica da rotinometria resultará esclarecedora e útil para o autodiag-

nóstico se for realizada sem maquiagens, ao modo de “fotografia sem retoques de photoshop”. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 rotinometria, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antidispersividade  cotidiana:  Rotinologia;  Neutro. 
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03.  Antimonotonia:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Antiprocrastinação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autogestão  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

08.  Dia  da  incompletude:  Assincronologia;  Nosográfico. 

09.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Diários:  Grafopensenologia;  Neutro. 

11.  Hábito  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

13.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Rotina  redonda:  Rotinologia;  Homeostático. 

15.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  APURAÇÃO  E  AVALIAÇÃO  CONSTANTE  DOS  FATOS   
E  PARAFATOS  OCORRIDOS  NA  ROTINA  PESSOAL  É  PRO-
CEDIMENTO  ESCLARECEDOR,  PROFILÁTICO  E  SUBSIDIÁ-
RIO  DA  MANUTENÇÃO  DO  MEGAFOCO  PROEXOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você leitor ou leitora conhece em detalhes como usa o tempo diário? 

Reconhece o valor desta informação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Duhigg, Charles; O Poder do Hábito: Por que fazemos o que fazemos na Vida e nos Negócios (The Power 
of Habit); revisoras Mariana Freire Lopes; Rita Gogoy; & Raquel Correa; trad. Rafael Mantovani; pról.; 408 p.; 3 partes; 

9 caps.; 1 cronologia; 1 diagrama; 1 E-mail; 14 enus.; 1 foto; 45 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 276 notas; 1 apênd.; 

alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 287 a 298. 

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 questionamento; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

8 a 11 e 14 a 16. 

3.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;  
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 

br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 20, 38  

a 48 e 106 a 111. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ruído emocional é a interferência, influência ou distorção atuante na ma-

nifestação consciencial (Autopensenologia) da conscin incauta, homem ou mulher, decorrente de 

desequilíbrios, distúrbios ou instabilidades psicossomáticas capazes de obnubilar, afetar ou desca-

racterizar a maior expressividade mentalsomática e o nível de desenvoltura racional e lógica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra ruído provém do idioma Latim, rugitus, “barulho; rugido; estron-

do”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo emocional procede do idioma Francês, émotion, “pertur-

bação moral”, derivado de émouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no 

idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Apareceu em 1922. 

Sinonimologia: 1.  Interferência psicossomática. 2.  Influência comocional. 3.  Inquietu-

de emocional. 4.  Emotividade sub-reptiliana. 5.  Sentimentalismo insciente. 6.  Distorção senti-

mentaloide. 7.  Distúrbio emocional indetectado. 

Neologia. As 3 expressões compostas ruído emocional, ruído emocional recôndito e ruí-

do emocional mapeado são neologismos técnicos da Psicopatologia. 

Antonimologia: 1.  Autocontrole emocional. 2.  Manifestação hiperlúcida. 3.  Interação 

homeostática psicossoma-mentalsoma. 4.  Saúde emocional plena. 5.  Ruído mental. 

Estrangeirismologia: o deficit nas habilidades sociais e parassociais; a autobservação 

profilática full time; o relativo domínio psicossomático no role play evoluciológico da vida intra-

física; o link baratrosférico; o greencard das conseneres à autoparapsicosfera; a misunderstanding 

no equacionamento contextual; o locus minoris resistentiae emocional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

aplicado à autopercuciência psicossomática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Apazigue-

mos ruídos emocionais. Aprofundemos autobservações técnicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; as cunhas patopensênicas 

da baixa autestima; a solução de continuidade nas assinaturas ortopensênicas; o deslize patopen-

sênico comprometendo a assistência em curso; a comocionalidade impedindo o alinhamento à pa-

rapensenidade; a autoleniência nosopensênica sob a pseudojustificativa da imperfectibilidade 

consciencial; a autossubjugação aos próprios pensenes emotivos; os sexopensenes; a sexopenseni-

dade desregrada; os fixopensenes; a fixopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade como-

cional; os ambientes com holopensene carregado no sen; o ponto de manobra às patointrusões xe-

nopensênicas; o detalhismo aplicado à autopesquisopensenidade; a falta de jogo de cintura frente 

aos contrapensenes; a desafinação do holopensene pessoal autevolutivo; as condições holopensê-

nicas de entorno; a autoconsciencialidade pensênica quanto ao binômio sentir-pensar; a autorre-

flexão recompondo a ortopensenidade pós-ato emocionalista. 

 

Fatologia: o ruído emocional; a descentragem mentalsomática; a regressão psicológica; 

o antidiscernimento; o prejuízo autevolutivo dos ruídos emocionais; o desperdício de oportunida-

des reconciliatórias; a perda da ponderabilidade do meio termo; os debates acalorados; as excres-

cências psicossomáticas; as alterações fisiológicas; o nervosismo na autexposição pública; a pos-

tura preconceituosa sutil; as minirrivalidades; a autocompetitividade nosográfica; o temperamento 

heterocompetitivo; o ponto emocional vulnerável; as predisposições emocionais; o contexto espe-

cífico do estopim comocional; a supervalorização da forma em relação ao conteúdo; a brecha na 

autorganização emocional; o comportamento passivo-agressivo; a instabilidade da autoimagem; 
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as operações mentais defasadas; a atitude antiproéxis; o residual pós-impacto emocional; os ruí-

dos da subcerebralidade; os inevitáveis desagrados da cotidianidade; as contestações egotistas; os 

resquícios dogmáticos e religiosos; o ponto falho na autopacificação íntima; o automatismo nas 

autodefesas do ego; o reacionismo peremptório às heterocríticas; o ponto cego autoconsciencio-

métrico; a verbalização acrítica; os condicionamentos mesológicos; o megaprotecionismo mater-

nal; o contrafluxo social à maturação emocional; os modelos sociais emocionalmente patológicos; 

a exploração midiática dos ruídos emocionais; a parcialidade no autoposicionamento; os estímu-

los à excitabilidade psicossomática; a baixa maleabilidade a desafetos; a motivação cega; os so-

bressaltos na topografia emocional; o solilóquio anticosmoético fixando pseudojustificativas; as 

pseudorreciclagens, consciencialmente epidérmicas; a Era da Supercomunicação Global proje-

tando parapatologias intraconscienciais; a Etiologia Psicossomática; a saturação de desacertos ge-

rando autoquestionamentos; o referencial homeostático pessoal da emocionalidade; a reeducação 

emocional exaustiva; o olhar crítico etológico sobre as próprias reações; a pausa técnica pró-as-

sertividade; a identificação de padrões reativos gerais do psicossoma; o complexo mapeamento 

das microfissuras emocionais; o pilar autoconscienciométrico estruturando a reciclogenia emocio-

nal; o desassombro frente à autorrealidade emocional; a viabilidade do autocontrole das emoções; 

o soerguimento emocional; a convivência pacífica, porém tarística, com os ruídos emocionais do 

grupo evolutivo. 

 

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

géticos; o cardiochacra enquanto weak point na autestruturação psicossomática; as paracicatrizes; 

a manifestação energossomática isenta ao mascaramento comportamental; o solapamento energé-

tico incauto; a projetabilidade lúcida (PL) expondo fendas autocomocionais; a ortogestão da men-

talsomaticidade pró-evolutiva enquanto profilaxia última à autopacificação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comoção-assédio; o sinergismo autorreeducação psicos-

somática–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo psicossoma equilibrado–mentalsoma atuante; 

o sinergismo imaginação-emoção. 

Principiologia: o princípio do pensene; o princípio da primazia da racionalidade sobre 

a psicossomaticidade; o princípio da desperticidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) zelando pela saúde emocional. 

Teoriologia: a teoria do autodomínio consciencial; a teoria da Consciex Livre (CL) pro-

pondo o caráter inevitavelmente finito das emoções. 

Tecnologia: a técnica de viver energeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas cons-

cienciométricas desvelando o peso do emocionalismo no universo intraconsciencial; a técnica da 

desassimilação simpática; a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica de confrontar pa-

cificamente conceitos opostos; a técnica do automonitoramento pensênico ininterrupto; a técnica 

da avaliação da autointencionalidade; a técnica da análise dos autoconflitos; as técnicas auto-

consciencioterápicas; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada à reatividade emocional 

pessoal e alheia. 

Voluntariologia: o voluntariado da tarefa do esclarecimento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos 

Conscienciogramologistas; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Pen-

senologia. 

Efeitologia: os efeitos fisiológicos e parafisiológicos da alteração psicossomática; os 

efeitos da compaixão excessiva; os efeitos estagnadores do ruído emocional na tenepes; os efei-

tos dos ruídos emocionais sobre a argumentação tarística; os efeitos mentaissomáticos das cau-

sas psicossomáticas; os efeitos dos ruídos psicossomáticos nas interações cotidianas; o efeito ha-

lo do monoideísmo hipercrítico. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos desempenhos pensênicos estruturados 

na lucidez mentalsomática. 

Ciclologia: o ciclo microafetação emocional–desvio de foco–abordagem errônea; o ci-

clo ruído emocional latente–situação gatilho–ato intempestivo–arrependimento. 

Enumerologia: as emoções reprimidas; os apegos; as desafeições; os temores; os auto-

conflitos; a autolatria; as autoculpas. 

Binomiologia: o binômio ruído emocional alheio–oportunidade assistencial; o binômio 

potencialidades-fragilidades; o binômio ruído emocional–parêntese patológico; o binômio ca-

rência-ofensividade; o binômio carga comocional–escolha antievolutiva; o binômio consciencio-

grama-proexograma; o binômio realidade-imaginário; o binômio excitabilidade-perturbabilida-

de; o binômio etilismo-boemia; o binômio Mesologia-Parageneticologia; o binômio intercomuni-

cativo respeito-confronto. 

Interaciologia: as interações holossomáticas; a interação emocionalismo diuturno–oni-

rismo projetivo; a interação continuísmo nos atos–fixação de hábitos; a interação recuperação 

de cons–neoarquitetura emocional; a interação psicossoma-mentalsoma; a interação ruído emo-

cional–acidente de percurso; a interação neolucidez evolutiva–autorreestruturação emocional. 

Crescendologia: o crescendo autorrecinogênico estrondo emocional–ruído emocional–

–homeostase emocional; o crescendo autodiscernimentológico autopensenização-autoortopense-

nização; o comprometimento autevolutivo no crescendo autopesquisas-autorreciclagens; o cres-

cendo autassédio emocional–autocorrupção–ato anticosmoético; o crescendo autopesquisístico 

irrelevância-relevância; o crescendo do autodomínio emocional; o crescendo holomaturológico 

paciência-compreensão; o crescendo autavaliação pensênica–reperspectivação materpensênica. 

Trinomiologia: o trinômio autodesperticidade–autofiex–compléxis tarístico demandan-

do avançado nível de controle emocional. 

Polinomiologia: a postura anticompléxis presente no polinômio ato emocionalista–

perda de oportunidades–perda de energias–perda de tempo. 

Antagonismologia: o antagonismo emoções naturais / autassédio; o antagonismo emo-

cionalidade almejada / emocionalidade real; o antagonismo abafar emoções / compreender emo-

ções; o antagonismo ato subcerebral / ato paracerebral; o antagonismo ortossilêncio / patossi-

lêncio; o antagonismo opinaticidade irrefletida / ortocomunicabilidade evolutiva; o antagonismo 

entusiasmo / sensatez; o antagonismo ruído emocional latente / ruído emocional manifesto. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autoconsciencialidade robusta ainda poder conter 

pontos emocionais frágeis. 

Legislogia: a lei do menor esforço da tacon; a lei da atratibilidade parassocial. 

Filiologia: a adrenofilia; a carência de autocriticofilia; a artisticofilia; a batopensenofilia; 

a corrupciofilia; a despriorofilia; a premência da raciocinofilia. 

Fobiologia: as fobias de cunho emocional. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da distorção da realidade; a sín-

drome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito da mudança sem os esforços da autorreciclagem. 

Holotecologia: a criticoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a patopensenote-

ca; a conscienciometroteca; a trafaroteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicopatologia; a Holossomatologia; a Subcerebrologia; a Meso-

logia; a Psicossomatologia; a Pensenologia; a Autassediologia; a Conscienciometria; a Recexolo-

gia; a Enganologia; a Autodiscernimentologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin melindrosa; a conscin emocionalista; a pessoa heteroimperdoa-

dora; a isca humana inconsciente; a consener; a conscin eletronótica; a vítima do porão conscien-

cial; a isca humana lúcida; o ser desperto. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o leitor de romances; o ansioso; o piedoso; o ins-

tável; o temperamental; o compassageiro evolutivo; o assistente jejuno. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a leitora de romances; a ansiosa; a piedosa; a ins-

tável; a temperamental; a compassageira evolutiva; a assistente jejuna. 

 

Hominologia: o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens conflictuosus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ruído emocional recôndito = o teor comocional influenciando sub-repti-

ciamente as ações, posturas e decisões da conscin, estando esta insciente à tal realidade; ruído 

emocional mapeado = a alteração psicossomática conscienciometricamente percebida, no ato ou  

a posteriori, através da autovigilância holossomática. 

 

Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial Psicossomática; a cultura da saúde 

consciencial. 

 

Emoções. Pela Pré-Serenologia, toda manifestação consciencial ainda emprega respecti-

va parcela psicossomática, homeostática ou não, capaz de despertar maior reatividade do paracor-

po das emoções. Em conjunturas existenciais críticas, de alta demanda quanto ao emprego da in-

teligência evolutiva pessoal, aguardar pela decantação de eventual carga emocional presente no 

universo consciencial pode configurar sábia escolha evolutiva. 

 

Autoconscienciometria. De acordo com a Autocriticologia, são apresentados, em ordem 

alfabética, 7 questionamentos contendo variáveis pesquisísticas auxiliares no escrutínio das con-

junturas e componentes da eventual presença ou manifestação de ruídos emocionais: 

1.  Cronêmica. Qual o intervalo entre ocorrências similares? 

2.  Efeitos. Quais as consequências, diretas ou indiretas, multidimensionais? 

3.  Elenco. Quais as personagens, conscins e consciexes, partícipes? 

4.  Intencionalidade. Sob qual intenção real? 

5.  Intensidade. Qual a magnitude da manifestação? 

6.  Padrão. Sob quais parâmetros autocomparativos? 

7.  Proxêmica. Qual a natureza holopensênica do contexto envolvido? 

 

Terapeuticologia. Sob o viés da Autorreciclologia, eis, em ordem alfabética, 7 pontos 

consideráveis quanto à profilaxia e / ou remissão de manifestações emocionalistas sub-reptícias, 

potencialmente obnubiladoras da expressividade racionalista: 

1.  Autoconvicções: o questionamento franco quanto a possíveis autocrenças miméticas. 

2.  Conscienciometria: o continuísmo nas autopesquisas técnicas, qualiquantitativas. 

3.  Cosmoeticidade: a manutenção contínua da visão evolutiva interdependente. 

4.  Energossomática: a constância da energosfera sadia e interassistencial. 

5.  Gesconografia: a escrita técnica sobre temas comocionais, instigando a acurácia 

observativa. 

6.  Grupocarma: as recomposições, imediatas ou oportunas, frente aos credores. 

7.  Tenepes: o crescente mitridatismo emocional da interassistência multidimensional. 

 

Mentalsomatologia. A evolutividade, atuante urbi et orbi, desencadeia o processo inevi-

tável de complexificação dos estados intraconscienciais, com crescente preponderância da men-

talsomaticidade sobre a psicossomaticidade. Ortopensenidade: desafio, meta. 
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Propositologia. Através do sinergismo autoortopensenização-megapriorização, cami-

nha-se para a vivência de sentimentos elevados rumo ao monoideísmo evolutivo, restringindo 

gradualmente quaisquer ruídos emocionais divergentes do fluxo cósmico policármico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 ruído emocional, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agenda  autodesassediadora:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

02.  Antibagulhismo  emocional:  Equilibriologia;  Homeostático. 

03.  Autassédio  emocional:  Autassediologia;  Nosográfico. 

04.  Autolibertação  emocional:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

05.  Buscador  de  emoções:  Perfilologia;  Nosográfico. 

06.  Cotejo  intelectualidade-emocionalidade:  Contrapontologia;  Neutro. 

07.  Frieza  assistencial  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interação  psicossomática:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Personalidade  emocionalmente  instável:  Nosologia;  Nosográfico. 

11.  Prurido  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Sobrepujamento  emocional  autoinvestigativo:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Tendência  comportamental:  Holossomatologia;  Neutro. 

 

OS  RUÍDOS  EMOCIONAIS  AINDA  CONSTITUEM  ÔNUS  

INEVITÁVEIS  NO  PATAMAR  DA  PREDESPERTICIDADE,  
EXIGINDO  HIPERPERCUCIÊNCIA  AUTOPESQUISÍSTICA,  
CRITICIDADE  E  AUTORRECICLAGENS  ININTERRUPTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou resquícios de emocionalismo anti-

evolutivo em posturas ou atitudes recentes, porém tomadas como lúcidas e sensatas na ocasião? 

Ainda convive com óbvios ruídos emocionais inibidores da autolucidez? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
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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 808 a 810. 
3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
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R U M I N A Ç Ã O    M E N T A L  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ruminação mental é o ato, processo ou efeito de ruminar, regurgitar, re-

considerar ou repetir pensenes periodicamente, caracterizado pelas recorrências mnemônicas de-

correntes da fixação excessiva em preocupações, emoções, eventos passados, expectativas, per-

das, ideias ou decisões. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra ruminação vem do idioma Latim ruminatio, “ruminação; repeti-

ção”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, 

“do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; pensa-

mento; inteligência; razão; sabedoria; juízo; discernimento”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Ruminação pensênica. 02.  Ruminação cerebral. 03.  Antirretilinea-

ridade pensênica. 04.  Anti-higiene consciencial. 05.  Instabilidade autopensênica. 06.  Autode-

sorganização pensênica. 07.  Patopensenes repetitivos. 08.  Mericismo pensênico. 09.  Regurgita-

ção mental. 10.  Autodevaneios repetitivos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo ruminação: 

irruminação; maxirruminação; minirruminação; rúmen; rumiar; ruminada; ruminado; rumina-

doiro; ruminador; ruminadora; ruminadouro; ruminal; ruminante; ruminar; ruminativa; rumi-

nativo; ruminite; rúmino; ruminorreticular. 

Neologia. As duas expressões compostas minirruminação mental e maxirruminação 

mental são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Fixação da concentração mental. 2.  Retilinearidade pensênica.  

3.  Megafoco autopensênico. 4.  Higiene Consciencial. 5.  Clareza autopensênica. 6.  Irruminação 

mental. 7.  Ordenação autopensênica. 

Estrangeirismologia: o overthinking; a rethinking rumination; os earworms; a manie de 

rumination; a closed mind; o Autopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodisciplina pensenológica. 

Citaciologia: – A maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar 

a sua vida mudando sua atitude mental (William James, 1842–1910). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesorganização; a anomia autopensênica; 

os bagulhos autopensênicos; os autopensenes insistentes; a autopensenização indomada; os vícios 

pensênicos; a falta de neoideias sadias em função da pensenização repetitiva doentia; a dispersão 

pensênica no carregamento na pensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os repen-

senes; a repensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os batopensenes; a batopenseni-

dade os circumpensenes; a circumpensenidade; os oniropenses; a oniropensenidade; os patopen-

senes; a patopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os retropensenes; a retropense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopenses; a harmonopensenidade; o auto-

pensenograma; a identificação do autopensene padrão; a qualidade da autopensenização; a limpe-

za do lixo mental refletindo na Ecologia dos pensenes; o domínio da autopensenização. 

 

Fatologia: a ruminação mental; a regurgitação dos pensamentos; o desperdício de ener-

gias, tempo e espaço mental; a tagarelice mental; a pensenorreia; a pensenorragia; os pensamen-

tos automáticos; os pensamentos condicionados; a espiral de ruminação; as associações ideativas 

incoerentes; as associações patológicas de ideias; a fuga do pensamento; a confusão mental; a de-

sorganização mental; o cansaço mental; os conflitos íntimos gerando pensamentos persistentes;  
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a súbita invalidação das autoconvicções; a ameaça ao autoconceito; a força centrífuga da rumina-

ção mental impedindo a autopesquisa; o descontrole das emoções negativas e os pensamentos as-

sociados a elas; a fixação mental no trafar; as reminiscências repetitivas duradouras; os monoide-

ísmos; os pensamentos catastróficos; a ruminação de mágoas; as preocupações; os aborrecimen-

tos; os desafetos; a ruminação do passado; a dessoma de entes queridos; as separações afetivas; os 

ciúmes obsessivos; o casal incompleto; o amor platônico; as fantasias sexuais espúrias; os soliló-

quios doentios; o pensamento labiríntico; a mente deambulatória; a inobjetividade pessoal; a ex-

cessiva preocupação com problemas pessoais; a obcecação por dinheiro; a ruminação exagerada-

mente demorada antes de dar resposta; decisão da carreira profissional; a ruminação mental antes 

de dormir; a remastigação mental de eventos impactantes; os traumas enquanto combustíveis 

potentes para a ruminação mental; o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT); a Psicastenia; 

o remoer de pequenas atitudes; o ato de não falar na hora certa propiciando elucubrações posterio-

res as leituras; a preguiça mental; a redução da concentração, da atenção e da memória; a rumina-

ção mental religiosa; a ruminação musical; a ruminação induzida pela mídia; a ruminação do con-

sumidor no processo de compra; as repetições mentais nos idosos; a cegueira mental; a ausência 

da Higiene Consciencial; a Janela de Overton; a dieta de pensamentos; a libertação da escravidão 

mental; a concentração sendo a base de todos os outros atributos da consciência; a saúde mental; 

a reciclagem pensênica; o corte imediato das ruminações logo ao surgirem, evitando o crescimen-

to da cadeia de pensamentos descontrolados; a ruminação mental somente descartada, em definiti-

vo, no nível da desperticidade; a repetição mental positiva; o pensamento produtivo; o aprendi-

zado pela repetição. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desgaste energé-

tico provocado pela ruminação mental; as evocações através dos pensenes repetidos; as intrusões 

pensênicas causadoras das ruminações mentais; o autassédio desencadeando ruminações mentais; 

as energias gravitantes na cabeça; o bloqueio das inspirações dos amparadores; a ruminação na 

tenepes; o hábito da ruminação a partir da Paragenética; o mentalsoma-rúmen na robéxis; os 

morfopensenes gerados pela contínua e longa ruminação sobre o mesmo assunto. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensenização focada–equilíbrio mental; o sinergismo 

ortopensenidade–saúde consciencial; o sinergismo autodisciplina pensênica–anticonflitividade; 

o sinergismo higidez pensênica–higidez somática. 

Principiologia: o princípio de o ruído mental alto abafar o sinal parapsíquico baixo;  

o princípio da autoindisciplina pensênica zero; o princípio da sintonia holopensênica; o princí-

pio da autopensenização moldar o ambiente e a convivência interconsciencial; o materpensene 

pessoal na condição de princípio ordenador das manifestações autopensênicas. 

Codigologia: a reeducação pensênica sendo relevante item do código pessoal de Cosmo-

ética (CPC) qualificando evolutivamente a pensenosfera. 

Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria do caos. 

Tecnologia: a técnica do autopensenograma; a técnica da tábula rasa consciencial;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da 

agenda de autopensenização; a técnica dos autopensenes a partir da predominância do pen;  

a técnica de aproveitamento do tempo evolutivo; a técnica do devaneio dirigido; a técnica da 

concentração mental; a técnica da relaxação muscular progressiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; 

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da autorga-

nização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia. 
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Efeitologia: o efeito bola de neve dos pensamentos desordenados; os efeitos das emo-

ções positivas ou negativas sobre as ruminações mentais; o efeito urso branco; a autorresponsa-

bilidade indescartável quanto aos efeitos contagiantes do padrão holopensênico pessoal; o efeito 

da elaboração ininterrupta de pensamentos da consciência no autopensene prioritário; os efeitos 

das ruminações na falta de lucidez; os efeitos das pressões holopensênicas no holopensene indi-

vidual; os efeitos autevolutivos dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos. 

Neossinapsologia: as sinapses viciadas nos pensamentos recorrentes; as novas trilhas 

sinápticas necessárias para o rompimento do fluxo dos pensamentos insistentes. 

Ciclologia: o ciclo funcionamento mental em modo de piloto automático–ruminação 

inútil; o ciclo autassédio–ruminação mental–heterassédio; o ciclo vicioso das preocupações ex-

cessivas; o ciclo pensamentos desnorteados–emoções aflitivas. 

Enumerologia: o emaranhado de pensamentos; o turbilhão de pensamentos desordena-

dos; a falta de seletividade do fluxo de pensamentos; a torrente de pensamentos incontrolados;  

a dieta mental inadequada do banquete de pensamentos infrutíferos; a desorientação dos pensa-

mentos excessivos; o descontrole dos pensamentos entrópicos. 

Binomiologia: o binômio tagarelice mental–tagarelice verbal; o binômio reeducação 

pensênica–recin; o binômio ruminação-distração; o binômio tensão crônica–pensamentos inces-

santes; o binômio depressão–retorno dos pensamentos obsessivos; o binômio hesitação–mastiga-

ção mental; o binômio descontração-responsabilidade; o binômio atenção ininterrupta–autorre-

flexão continuada; o binômio concentração-atenção; o binômio Imagística-Imagética; o binômio 

repressão consciencial acentuada–desrepressão pensênica patológica. 

Interaciologia: a interação autorganização física–autorganização pensênica; a intera-

ção ortopensenidade–autorganização holopensênica; a interação ruminação mental–introversão. 

Crescendologia: o crescendo dispersão mental–dispersão consciencial; o crescendo 

rompimento do cerco dos pensamentos insistentes–evitação de futuras armadilhas dos pensamen-

tos recorrentes; o crescendo fermentação dos pensamentos–ocupação de todo o espaço mental. 

Trinomiologia: o trinômio autodecisão-automotivação-autodeterminação; o trinômio 

gestão emocional–desapego–diminuição da repetição pensênica; o trinômio retrocognição-re-

gurgitação-ruminação; o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio concen-

tração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio Higiene Física–Higiene Mental–Higiene 

Consciencial; o trinômio sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio retilinearidade autopensênica–ortopensenidade–amplitude 

autopensênica–autocosmoeticidade da conduta. 

Antagonismologia: o antagonismo ruminação mental / autorreflexão; o antagonismo 

associação útil de ideias / associação ruminativa de ideias; o antagonismo entropia pensênica  

/ retilinearidade pensênica; o antagonismo pensamentos acelerados ruminativos / taquipsiquismo 

sadio; o antagonismo atilamento / roedura mental; o antagonismo hiperacuidade / remastigação 

mental; o antagonismo conscin focada / conscin sem megafoco; o antagonismo megafoco auto-

pensênico / anomia pensênica. 

Paradoxologia: o paradoxo cabeça cheia de pensamentos–vácuo intelectual; o parado-

xo do excesso de pensamentos inúteis sobrecarregando o cérebro vazio; o paradoxo de a pessoa 

muito cansada não conseguir dormir; o paradoxo da ruminação da consciência em repouso po-

der ser mais exaustiva energeticamente se comparada à consecução de atividade extenuante pro-

lífica. 

Politicologia: o anarquismo; a autassediocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno; a segunda lei da termodi-

nâmica; a inaplicabilidade de leis intrafísicas coibidoras de patopensenes. 

Filiologia: a mentalsomatofilia; a ortopensenofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a dismorfofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da perspectiva trági-

ca; a síndrome da aprosexia; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da 

ectopia afetiva (SEA); a síndrome do pânico; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da 

fadiga crônica. 
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Maniologia: a egomania; a nosomania. 

Mitologia: o mito da pensenização secreta. 

Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a conflitoteca; a volicioteca; a no-

soteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autopensenometria; a Concentraciologia;  

a Megafocologia; a Mentalsomatologia; a Parapatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Conscien-

cioterapia; a Energossomatologia; a Ortopensenologia; a Lucidologia; a Voliciologia; a Autodis-

cernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

miserê; a conscin eletronótica; a consciência confusa; a conscin avoada; a isca humana inconsci-

ente; a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o melindrado; o magoado; o evoluciente; o auto-

decisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o reeducador; o escritor; o tenepessista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a melindrada; a magoada; a evoluciente; a auto-

decisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a reeducadora; a escritora; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sa-

piens inordinatus; o Homo sapiens truncatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; 

o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirruminação mental = a do(a) intermissivista durante as práticas ener-

géticas; maxirruminação mental = a do(a) portador(a) do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

 

Culturologia: a cultura da irreflexão; a cultura do umbigo; a cultura patológica da in-

disciplina autopensênica; a cultura da produção mental; a cultura da autopensenização evolu-

tiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 21 condições, posturas ou estados patológicos, potenciais geradores de ruminações mentais 

nas consciências incautas: 

01.  Ambições. 

02.  Ansiedade. 

03.  Arrependimento. 

04.  Autoculpa. 

05.  Autodesorganização. 

06.  Autovitimização: a baixa autestima. 

07.  Conflitos íntimos. 

08.  Contrariedades. 

09.  Decidofobia. 

10.  Depressão. 

11.  Desassins mal feitas. 

12.  Frustrações. 

13.  Fuga do autenfrentamento: a consciência rumina futilidades evitando pensar na 

superação dos autotrafares. 
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14.  Hipocondria. 

15.  Insatisfação profissional. 

16.  Insatisfação sexual. 

17.  Melin. 

18.  Orgulho ferido: a defesa da autoimagem. 

19.  Relacionamentos afetivos: as decepções afetivas; as infelicidades afetivas; as sepa-

rações afetivas. 

20.  Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

21.  Traumas: a vítima de abuso sexual; a vítima de assalto, rapto, atentado terrorista ou 

torturas; o assassinato de pessoas queridas; as guerras; as catástrofes. 

 

Terapeuticologia. A partir da Autocuroterapia, a ocupação do mentalsoma com pen-

samentos úteis é fundamental para a dissipação dos pensamentos excessivos. Eis a seguir, dentre 

outras, na ordem alfabética, 14 providências para se evitar e / ou combater as ruminações mentais 

indesejáveis: 

01.  Amizades úteis: a solidão intrafísica induz ao aumento dos pensamentos excessivos. 

02.  Anotações: o autopensenograma. 

03.  Autocrítica: a identificação dos pensamentos inúteis. 

04.  Autodomínio energético. 

05.  Autovigilância ininterrupta. 

06.  Consciencioterapia. 

07.  Exercícios físicos. 

08.  Formação de dupla evolutiva: a eliminação das carências afetivo-sexuais e o corte 

das fantasias sexuais. 

09.  Interassistencialidade. 

10.  Leituras técnicas: a biblioterapia; a lexicoterapia. 

11.  Mudança de bloco pensênico. 

12.  Reciclagem pensênica: a autodisciplina pensênica. 

13.  Tratamento psicológico. 

14.  Tratamento psiquiátrico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 ruminação mental, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

02.  Aparvalhamento  bovino:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

03.  Ato  de  pensenizar:  Autopensenologia;  Neutro. 

04.  Autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

11.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

13.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 
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A  REEDUCAÇÃO  PENSÊNICA  FUNDAMENTADA  NA  CON-
CENTRAÇÃO  E  NA  ATENÇÃO  É  O  MEIO  PARA  A  ELIMI-
NAÇÃO  DAS  RUMINAÇÕES  MENTAIS  ATRAVANCADORAS  

DA  RECIN  E  DA  MEGAFOCAGEM  NOS  ORTOPENSENES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já domina os próprios pensamentos? Você pensa 

ou é pensado? Já eliminou as ruminações mentais deletérias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Amado, Flávio; et al.; Devaneio na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; 6 enus.; 

8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Abril- 
-Junho; 2010; páginas 261 a 268. 

2.  Campbell, Robert Jean; Dicionário de Psiquiatria (Psychiatric Dictionary); trad. Cristina Monteiro; VIII  

+ 816 p.; glos. 8.881 termos; 5 tabs.; 20 refs.; 26 x 18 x 6 cm; enc.; 8a Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2009; páginas 453  
e 666. 

3.  Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Conscien-

tia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 16 enus.; 1 tab.; 8 refs.; 1 apênd.; Associação Internacional do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Janeiro-Março; 2011; páginas 92 a 104. 

4.  Nolen-Hoeksema, Susan; Mulheres que pensam demais (Women who think too much); s. trad.; 308  

p.; 3 partes; 13 caps.; 9 enus.; 3 tabs.; 7 websites; 6 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Alegro; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 
11, 12, 14, 16 a 18, 20 a 24, 26, 28 a 30, 35, 37, 42, 43, 45, 55, 59, 77 a 97, 100, 101, 122, 123, 125, 152 a 155, 188 e 272. 

5.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 

55. 

6.  Wegner, Daniel M; White Bears and other Unwanted Thoughts; XVI + 208 p.; 9 caps.; 6 gráfs.;  
2 ilus.; 162 refs.; alf.; 21,5 x 13,5 cm; br.; 2a Ed.; The Guilford Press; New York, NY; 1994; páginas 52 a 57, 65 a 73, 121 

a 140 e 161 a 180. 

 

A. S. L. 
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R U P T U R A    D O    E Q U I L Í B R I O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ruptura do equilíbrio é a ação, efeito ou influência do fato, parafato, even-

to, eventex, fenômeno, parafenômeno ou qualquer tipo de manifestação intrusiva capaz de alterar 

o andamento natural da própria vida humana da conscin, homem ou mulher, de maneira abrupta, 

seja quebrando a rotina para melhor, pior ou de modo ambivalente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ruptura vem do idioma Latim, ruptura, “ruptura; quebra”, de rum-

pere, “romper”. Surgiu no Século XV. O vocábulo equilíbrio deriva do idioma Francês, équilibre, 

e este do idioma Latim, aequilibrium, “equilíbrio; nível igual das balanças”. Apareceu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 1.  Desequilíbrio. 2.  Quebra da rotina. 3.  Crise de crescimento. 4.  Re-

ciclagem compulsória. 5.  Recin imposta. 6.  Ação da entropia. 

Neologia. As duas expressões compostas minirruptura do equilíbrio e megarruptura do 

equilíbrio são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Inatividade. 2.  Pasmaceira. 3.  Vida sedentária. 4.  Mesméxis; Mes-

mexologia. 5.  Marasmologia. 6.  Rotinologia. 

Estrangeirismologia: o turning point; a vexata questio; o breakdown; o crack (crash) 

da Bolsa de Valores; o rompimento de frente (breakthrough); o upgrade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os exopensenes; os extrapensenes. 

 

Fatologia: a ruptura do equilíbrio; a hora da crise de crescimento consciencial; o dia atí-

pico; a viagem inesperada; o divisor de águas da existência; a chegada, sem aviso, do desequili-

brio; a atribulação; a conjuntura; a contingência; o dédalo; o transe; a emergência; a adversidade; 

a vicissitude; o percalço; o lance decisivo; a reviravolta; a derrocada; a aleatoriedade; a escabrosi-

dade; o fato adventício; a tarefa sisifiana; a posição dilemática; o nó górdio; o busílis; a mudança 

radical; a corda na garganta; a reciclagem imposta; o abalo dos alicerces; o rompimento com  

o passado; a intempérie; a doença identificada; o surto; a violência; a borrasca; o sinistro; o fuRa-

cão; o terremoto; o maremoto; o cataclismo; a catástrofe; o acontecimento teratológico; o encom-

tro inesperado; o fim do relacionamento afetivo; a confirmação da gravidez indesejada; o infarto 

do miocárdio; o bambúrrio; a falência comercial; a revolução; a declaração de guerra; a surpresa 

negativa; a reforma da residência; a mudança de domicílio; a implosão do mito; a surpresa positi-

va; a viragem do conservantismo; os novos rumos; a abertura de outros horizontes; a prova do 

destino; a complexidade insimplificável; o distúrbio aleatório; o fenômeno concomitante; a saída 

do porão consciencial; a tomada de atitude forçada; a extrapauta; a euforin; a neoideia; a mudança 

do patamar; a reforma do paradigma; a reciclagem inopinada; a conclusão do curso; a consecução 

da megagescon; a maximoréxis. 

 

Parafatologia: o acidente de percurso parapsíquico; o assédio extrafísico; a semiposses-

são; a macro-PK destrutiva; a projeção consciente; o extrapolacionismo parapsíquico; a primener; 

o cipriene; a instalação da ofiex pessoal. 
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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. 

Binomiologia: o binômio crise-crescimento; o binômio ditadura-revolução. 

Trinomiologia: o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autoconscien-

cioterapia. 

Antagonismologia: o antagonismo carência / excesso; o antagonismo saúde / doença. 

Fobiologia: o abalo da neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome da dispersão cons-

ciencial. 

Maniologia: a dromomania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a dissidentoteca; a conflitoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Extraconscienciologia; a Intrafisicologia; a Pa-

rapercepciologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Proexologia; a Recexologia; a Invexo-

logia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex baratrosférica; o parapsicótico; a consener; a consréu ressoma-

da; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o assediador; o possessor; o pré-serenão vulgar; o retirante; o refugia-

do; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a assediadora; a possessora; a pré-serenona vulgar; a retirante; a refugia-

da; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens accidens attractivus; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens im-

pertinens; o Homo sapiens impatiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia:  minirruptura do equilíbrio = a queda da pessoa escorregando na casca de 

banana; megarruptura do equilíbrio = o acidente de veículo com a amputação da perna do moto-

rista. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, as rupturas do equilíbrio fazem parte da estru-

tura experimental da vida consciencial, atingindo as conscins individualmente e até os grupos, 

grupúsculos e grupelhos sociais, podendo ser classificadas em 3 categorias básicas, aqui dispostas 

na ordem lógica: 

1.  Evolutiva: a maior, sadia, enriquecedora; a verdadeira crise de crescimento. 

2.  Regressiva: a menor, doentia, depreciativa, prejudicial, fossilizadora. 

3.  Ambivalente: a polivalente, podendo ser estagnadora. 

 

Perigo. De acordo com a Intrafisicologia, a ruptura do equilíbrio traz a noção do perigo 

iminente, ou exagerado, em relação à segurança pessoal, traduzida nas expressões populares ou 

na linguagem dos provérbios, por exemplo, através destas 15 sentenças, dispostas na ordem alfa-

bética dos assuntos: 

01.  Camisa. Vestir a camisa de 11 varas. 
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02.  Corda. Sentir a corda no pescoço. 

03.  Espinha. Trazer a espinha atravessada na garganta. 

04.  Fio. Estar por 1 fio. 

05.  Fogos. Arder entre 2 fogos. 

06.  Marimbondos. Bulir com casa de marimbondos. 

07.  Mato. Entrar no mato sem cachorro. 

08.  Morte. Ver a morte de perto. 

09.  Osso. Encarar o osso difícil de roer. 

10.  Pisadas. Andar pisando em ovos. 

11.  Pólvora. Assentar-se em barril de pólvora. 

12.  Precipício. Caminhar à borda do precipício ou às portas do abismo. 

13.  Salto. Dar o salto nas trevas. 

14.  Vespas. Enfrentar o ninho de vespas ou o covil de víboras. 

15.  Vida. Viver entre a cruz e a caldeirinha ou entre a espada e a parede. 

 

Inconcebível. Conforme os princípios da Cosmoeticologia, a melhor ruptura do equilí-

brio é a maior, positiva, sadia, para a frente, trazendo a reciclagem existencial (recéxis), neste ca-

so implicando em algo ou alguma realidade ainda inconcebida, a qual podem ser atribuíveis al-

guns destes 50 adjetivos ou qualificações, com aproximações simples, dispostos na ordem alfa-

bética: 

01.  Neoabordagens: neoexperimentações. 

02.  Neoachados: neoideias. 

03.  Neoáreas: neoproxêmicas. 

04.  Neocidadanias. 

05.  Neocidadãos: neoconscins. 

06.  Neociências: neodisciplinas. 

07.  Neoconcepções: neoconceitos. 

08.  Neoconhecimentos: evolutivos. 

09.  Neocons: neolucidez. 

10.  Neocriações: neoinvenções. 

11.  Neocritérios: neocoerências. 

12.  Neodecisões: avançadas. 

13.  Neodemocracias: neodiplomacia. 

14.  Neodescobertas: neodesafios. 

15.  Neoempreendimentos: neoconstruções. 

16.  Neoexemplos. 

17.  Neoextrapolações: neoconquistas. 

18.  Neofilismos. 

19.  Neogenéticas: neomesologias. 

20.  Neogovernos: neoestadismo. 

21.  Neo-horizontes: neo-holopensenes. 

22.  Neoinformações. 

23.  Neoinsights: neoinspirações. 

24.  Neojurisdições. 

25.  Neojurisprudências: Paradireito. 

26.  Neologismos: neovocábulos. 

27.  Neomemórias: neorretrocognições. 

28.  Neomiscigenações: neoetnias. 

29.  Neomulticulturalismos. 

30.  Neomultilinguagens. 

31.  Neonacionalidades: universalismo. 

32.  Neoparadigmas: cosmoéticos. 

33.  Neopensenes. 
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34.  Neoperspectivas: neopautas. 

35.  Neopolíticas: planetárias. 

36.  Neoprioridades: neocontextos. 

37.  Neoprogramas: neoprojetos. 

38.  Neoproposições: neoprocessamentos. 

39.  Neoprotótipos: neomodelos. 

40.  Neorrealidades: neocomunexes. 

41.  Neorrecéxis: neorrecins. 

42.  Neossinapses: neoparassinapses. 

43.  Neossingularidades. 

44.  Neoteáticas. 

45.  Neotecnologias: neotécnicas. 

46.  Neoteorias: neo-hipóteses. 

47.  Neoverpons: neoconstructos. 

48.  Neoversões: fidedignas. 

49.  Neovertentes: neovieses. 

50.  Neovivências: neoexperiências. 

 

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 ruptura do equilíbrio, indicados para a expansão das 

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

1.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

2.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Traumatismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

QUEM  MANTÉM  A  VIDA  HUMANA  ORGANIZADA  COM 

PROSPECTIVA  LÚCIDA,  NÃO  SE  ABALA  COM  NENHUMA 

RUPTURA  DO  EQUILÍBRIO,  SEJA  MÍNIMA  OU  MÁXIMA,  
DE  QUALQUER  NATUREZA  OU  LINHA  DE  ATIVIDADE. 

 

Questionologia. Nos últimos 12 meses ocorreu alguma ruptura do equilíbrio na vida do 

leitor ou da leitora? A ocorrência foi sadia ou patológica, acidente de percurso ou crise de cresci-

mento? 

 
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; página 133. 
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 268 e 439. 
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S A B E R  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O saber é o ato ou efeito de conhecer, estar informado ou ter conhecimento 

específico, com certeza teática relativa, capaz de compreender e explicar racional e sensatamente 

a experiência, no momento evolutivo, a caminho da sapiência plena do Homo sapiens serenis-

simus. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo saber vem do idioma Latim, sapere, “ter sabor; ter bom paladar; 

ter cheiro; sentir por meio do gosto; ter inteligência; ser sensato; prudente; conhecer; compreen-

der; saber”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Sabedoria. 2.  Sapiência. 3.  Serenologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo saber: me-

gassaber; parassaber; pré-saber; sabedor; sabedora; sabedoria; sabedoria-legítima; sabeísmo; 

sabeísta; sabeística; sabeístico; sabença; sabendas; sabente; sabereta; saberete; sabe-tudo; sa-

bichão; sabichona; sabida; sabido; sabidoso. 

Neologia. A expressão composta saber multidimensional é neologismo técnico da Sere-

nologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância. 2.  Inscícia. 3.  Desconhecimento. 4.  Bisonharia.  

5.  Apedeutismo. 6.  Agnosia. 7.  Irracionalidade. 

Estrangeirismologia: o saber fazer (know-how); o nec plus ultra dos saberes; o Verpo-

narium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da bagagem do conhecimento pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Saber  

é megapoder. Ousemos saber mais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da aprendizagem; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o ato de saber pensenizar com racionali-

dade. 

 

Fatologia: o saber; a fome do saber; o empenho de saber; o saber adquirido nesta vida 

intrafísica; o fio de Ariadne; os campos do saber; a Sociedade da Informação; a amplificação do 

saber; a globalização do saber; a imposição evolutiva da distribuição assistencial do próprio sa-

ber; a repartição do saber; a democratização do saber através da educação; a manipulação patoló-

gica do saber; a sonegação do saber; o ofício do saber; o desejo de saber mais; a bússola do saber; 

o ninho do saber; os detentores do saber; a concessão do saber pessoal; a recaptura do saber (reco-

bramento); o ato de procurar saber; o ato de saber aprender na Megaescola Terrestre; o ato de sa-

ber enxergar; o ato de saber escolher; o ato de saber das coisas; o ato de saber de antemão; o ato 

de saber mais significando errar menos; o ato de saber dar; o ato de saber receber; o ato de sa-

ber ouvir; o ato de saber calar; o saber como sendo aquisição inalienável; o saber como sendo 

gestação consciencial; a fonte cognitiva como sendo a mina do saber; a Parepistemologia como 

sendo a Ciência do Saber Parapsíquico; o viveiro evolutivo da Cognópolis como sendo o Bairro 

do Saber; o Megacomplexo Cultural Holoteca da Cognópolis; os saberes inatos; a fragmentação 

dos saberes; a acumulação dos saberes; a interligação dos saberes; a hierarquia dos saberes; o cír-

culo virtuoso dos saberes repetitivos; os nacos dos saberes sutis. 
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Parafatologia: a inteligência evolutiva (IE); a megaconquista do saber parapsíquico;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; os artefatos do saber extracerebrais; a multidimensionalização do saber; o parassaber poli-

mático; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo saberes-habilidades-praticidade; o sinergismo saber re-

fletir–saber comunicar; o sinergismo teático vontade de saber–vontade de fazer; o sinergismo sa-

ber–saber fazer–querer fazer. 

Principiologia: o princípio da singularidade do saber; o princípio organizador dos sa-

beres. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da aprendizagem evolutiva 

sem fim. 

Tecnologia: a técnica do saber falar no momento, lugar, testemunha, palavra e modo de 

inflexão certos; a técnica de saber viver evolutivamente; a técnica de saber entrar e saber sair de 

cena; a técnica pesquisística do omniquestionamento. 

Laboratoriologia: a produção de saber autopesquisístico nos laboratórios consciencio-

lógicos;  o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: a rede de saberes interconectados nos Colégios Invisíveis; o Colégio Invi-

sível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da paracognição pessoal. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses como sendo o fator de embasamento da recupe-

ração dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo ignorar-saber; o ciclo evolutivo de renovação dos saberes. 

Enumerologia: o saber faltante (trafal); o saber ouvir (interlocução); o saber extracere-

bral (instrumentalidade); o saber holotecário (tecas); o saber polimórfico (polimatia); o saber 

universalista (Holofilosofia); o saber assistir (interassistencialidade). 

Binomiologia: o binômio saber-poder; o binômio ilha do conhecimento–partilha do 

saber; o binômio preceito cosmoético–saber extrafísico; o binômio saber-responsabilidade. 

Interaciologia: a interação conhecimento-conhecedor; a interação saber ser–saber es-

tar; a interação saber aprender–saber ensinar; a interação saber local–saber global; a interação 

saber popular–saber erudito. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico saberes fragmentados–saberes integra-

lizados; o crescendo saber–aplicar corretamente. 

Trinomiologia: o trinômio saber-conhecer-discernir; o trinômio saber ouvir–saber 

anotar–saber falar; o trinômio leitura-reflexão-escrita. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intencionalidade-definição-determinação. 

Antagonismologia: o antagonismo descompromissado do não saber / responsabilidade 

do saber; o antagonismo saber teórico / saber teático; o antagonismo saber reflexivo / saber su-

perficial; o antagonismo saberes necessários / saberes inúteis. 

Paradoxologia: o paradoxo do assistente sensitivo saber mais do passado retrocogniti-

vo da pessoa assistida. 

Politicologia: a democracia pura; a democracia do saber; a cognocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autocognição. 

Filiologia: a cognofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a leiturofilia; a enciclopedio-

filia; a grafofilia; a cosmopensenofilia. 

Mitologia: o mito do saber absoluto; o mito da transmissão pura do saber. 

Holotecologia: a didaticoteca; a pedagogoteca; a intelectoteca; a lexicoteca; a enciclote-

ca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca.  A Holoteca como sendo a reserva do saber. A Holote-

cologia como sendo a Ciência dos Artefatos do Saber. 
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Interdisciplinologia: a Serenologia; a Mentalsomatologia; a Holotecologia; a Autodis-

cernimentologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Raciocinologia; a Erudiciologia;  

a Evoluciologia; a Multiculturologia. 

 

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 sapiens; o Homo sapiens eruditor; o Homo sapiens as-

tutus; o Homo sapiens sapiensentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scien-

tificus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens prio-

ritarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens teaticologus; o Homo sapiens sem-

peraprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saber humano = o conhecimento circunscrito à esfera existencial intrafí-

sica; saber multidimensional = o conhecimento abrangente, extrafísico, das múltiplas dimensões 

da consciência. 

 

Culturologia: a Multiculturologia; a Neocultura da Serenologia; a cultura da universa-

lização do saber. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

100 categorias de saberes básicos: 

01.  Saber  analítico. 

02.  Saber  antropológico. 

03.  Saber  autocognitivo. 

04.  Saber  autodidático. 

05.  Saber  bibliológico. 

06.  Saber  bioenergético. 

07.  Saber  biológico. 

08.  Saber  catártico. 

09.  Saber  científico. 
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10.  Saber  cognopolitano. 

11.  Saber  compilador. 

12.  Saber  comunicativo. 

13.  Saber  conformático. 

14.  Saber  conscienciológico. 

15.  Saber  consciencioterápico. 

16.  Saber  conviviológico. 

17.  Saber  cosmoético. 

18.  Saber  cosmovisiológico. 

19.  Saber  crítico. 

20.  Saber  democrático. 

21.  Saber  desassediador. 

22.  Saber  descritivo. 

23.  Saber  dessomatológico. 

24.  Saber  dialético. 

25.  Saber  didático. 

26.  Saber  ecológico. 

27.  Saber  eletronótico. 

28.  Saber  enciclopédico. 

29.  Saber  enumerológico. 

30.  Saber  epistemológico. 

31.  Saber  estratégico. 

32.  Saber  etimológico. 

33.  Saber  etológico. 

34.  Saber  evoluciológico. 

35.  Saber  fenomenológico. 

36.  Saber  filosófico. 

37.  Saber  fisiológico. 

38.  Saber  grafopensênico. 

39.  Saber  historiográfico. 

40.  Saber  holobiográfico. 

41.  Saber  holotecológico. 

42.  Saber  ideológico. 

43.  Saber  intelectivo. 

44.  Saber  interassistencial. 

45.  Saber  interdisciplinar. 

46.  Saber  jurídico. 

47.  Saber  lexicológico. 

48.  Saber  linguístico. 

49.  Saber  logístico. 

50.  Saber  macrossomático. 

51.  Saber  matemático. 

52.  Saber  médico. 

53.  Saber  mentalsomático. 

54.  Saber  mnemônico. 

55.  Saber  multidimensional. 

56.  Saber  neologístico. 

57.  Saber  neurológico. 

58.  Saber  ofiexológico. 

59.  Saber  organizador. 

60.  Saber  ortodoxo. 

61.  Saber  ortopensênico. 

62.  Saber  pangráfico. 
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63.  Saber  paracerebral. 

64.  Saber  paradiplomático. 

65.  Saber  paradireitológico. 

66.  Saber  parapsíquico. 

67.  Saber  pensenológico. 

68.  Saber  pesquisístico. 

69.  Saber  polimático. 

70.  Saber  polimórfico. 

71.  Saber  político. 

72.  Saber  popular. 

73.  Saber  pragmático. 

74.  Saber  prescritivo. 

75.  Saber  prioritário. 

76.  Saber  priorológico. 

77.  Saber  proexológico. 

78.  Saber  projeciológico. 

79.  Saber  propositivo. 

80.  Saber  psicológico. 

81.  Saber  psiquiátrico. 

82.  Saber  reflexivo. 

83.  Saber  retrocognitivo. 

84.  Saber  semiconsciexológico. 

85.  Saber  serenológico. 

86.  Saber  sintetizador. 

87.  Saber  sistematizador. 

88.  Saber  sociológico. 

89.  Saber  teaticológico. 

90.  Saber  tecnológico. 

91.  Saber  temporal. 

92.  Saber  tenepessológico. 

93.  Saber  teórico. 

94.  Saber  terapêutico. 

95.  Saber  tradicional. 

96.  Saber  traforístico. 

97.  Saber  universalista. 

98.  Saber  verbaciológico. 

99.  Saber  verponológico. 

100.  Saber  voluntariológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 saber, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

03.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

04.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Impossibilidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 
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09.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

10.  Parapolimatia:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Parepistemologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  organizador  dos  saberes:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

A  QUALIDADE,  A  PROFUNDIDADE  E  A  EXTENSÃO 
DO  SABER  POLIMÓRFICO  PESSOAL  ESTRUTURAM  O  PA-
TAMAR  DA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA,  SEJA  AINDA 

NA  RODA  DAS  RESSOMAS  OU  LIVRE  DO  PSICOSSOMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca atualmente qual nível de saber? Já procura 

transcender o nível da matéria densa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Conde, Miguel; Bairro do Saber; Conscienciologia; Projeto do Megacomplexo Cultural Holoteca; Tertu-
liarium; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Revista O Globo; Semanário; Ano 5; N. 222; 1 abrev.; 1 endereço; 13 fo-

tos; Rio de Janeiro, RJ; 26.10.08; páginas 5 (chamada), 20 a 22 e 24. 
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S A B E R E S    C O M U N I C A T I V O S  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os saberes comunicativos são o conjunto das 6 habilidades comunicativas 

saber ouvir, saber falar, saber ler, saber escrever, saber traduzir e saber pensenizar, indispensáveis 

para o desempenho proexológico, nas diversas interlocuções e manifestações intra e extrafísicas, 

visando à qualificação da interassistência tarística. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo saber vem do idioma Latim, sapere, “ter sabor; ter bom paladar; 

ter cheiro; sentir por meio do gosto; ter inteligência; ser sensato; prudente; conhecer; compreen-

der; saber”. Surgiu no Século X. A palavra comunicativo deriva também do idioma Latim, commu-

nicativus, “relativo à comunicação; próprio para comunicar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Saberes da comunicação interconsciencial. 2.  Ferramentas comuni-

cativas. 3.  Habilidades comunicativas. 4.  Competências interlocutórias. 5.  Multicognição comu-

nicacional. 6.  Metacomunicação. 

Neologia. As 3 expressões compostas saberes comunicativos, saberes comunicativos 

primários e saberes comunicativos avançados são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Deficiências comunicativas. 2.  Apedeutismo comunicativo. 3.  In-

competências na comunicação interconsciencial. 4.  Saberes anticomunicativos. 5.  Travas comu-

nicacionais. 6.  Monocomunicação. 

Estrangeirismologia: o traforismo do lema latino sapere aude; o savoir-faire do comu-

nicólogo; a communication avec l’au-delà; a connaissance intercambiada; a sagesse multidimen-

sional; o holopensene da sedes sapientiae; a sapientia scholastica; a astúcia da conscin pas si bê-

te; o speaker multilingual. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à aplicação das habilidades comunicativas. 

Citaciologia: – O sábio sabe que ignora (Victor Hugo, 1802–1885, escritor e poeta 

francês). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; a retilinearidade autopensê-

nica aplicada à comunicação; os autopensenes; a autopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pa-

rapensenes; a parapensenidade; as assinaturas pensênicas pessoais; os grafopensenes; a grafopen-

senidade ininterrupta. 

 

Fatologia: os saberes comunicativos; o exercício cotidiano de se comunicar com quali-

dade; a disponibilidade para ouvir o outro; a sabedoria de calar na hora certa; a retribuição inte-

rassistencial dos saberes já acumulados; a participação proativa na interlocução sadia; o ato de fa-

lar fraterno e assistencial; o ato de pensenizar com Cosmoética; a capacidade tarística de não omi-

tir informação para quem precisa; a potencialização dos saberes comunicativos associados à inte-

ligência evolutiva (IE); a transformação da tacon em tares; a aprendizagem javalínica dos saberes 

comunicativos; o treino diário da dicção laringochacral; a aprendizagem da percepção além dos  

5 sentidos; a tradução dos conhecimentos intraconscienciais em grafopensenes; a composição de 

saberes úteis para a autevolução; o autesforço constante na aquisição de novos saberes comu-

nicativos; o poliglotismo vivenciado; a valorização do saber em detrimento do ter; a vontade in-

quebrantável no aprimoramento das habilidades comunicativas; o uso anticosmoético dos saberes 

comunicativos; a arrogância dos saberes; a grafopensenidade como ferramenta autorrevezadora;  

o descompasso da verbação e da teática nas interlocuções; o descortino da sabedoria; a indiferen-
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ça do ato de ouvir sem escutar; o desperdício de a informação útil entrar por 1 ouvido e sair pelo 

outro; a divulgação da propaganda autopromotora; a verbação exemplarista; o autodesassédio 

pelo laringochacra; a verborragia inócua; a turba faminta de conhecimento; a grade proexológica 

do intermissivista; a anticosmoética nos atos perlocucionários; o discurso inflamado; a persuasão 

do vendedor; a necessidade da espécie humana de traduzir pela fala o pensamento; o desejo de 

comunicação; a fala enquanto ato de vontade; a biblioteca midiática; os templos do saber; a inci-

piente inteligência comunicativa dos animais; a comunicação não verbal; a oratória argumenta-

tiva; a ontogênese da função comunicativa; o saber partilhado; a leitura dinâmica; a escuta tera-

pêutica; a autexpressão do pensamento complexo; a transdisciplinaridade do conhecimento; a au-

tanálise discursiva; a intercomunicação cosmoética dos parceiros de dupla evolutiva; a dinâmica 

de grupo; a comunicometria vivenciada; a Linguagem Computacional. 

 

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

ção do Serenão; as competências parapsíquicas nas manifestações extrafísicas; a parapolimatia 

vivenciada; a parassemiótica; a alfabetização paracientífica; a tares paracientífica; a comunicação 

parapsíquica; a leitura parapsíquica da psicosfera do outro; a tradução em palavras das paraper-

cepções; a interlocução com a comunex da paraprocedência; a Paradiplomacia Integradora; o en-

contro de Serenões; as conexões pessoais com as Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciencialidade-grupalidade; o sinergismo interlocu-

ção-interassistência; o sinergismo locutor-auditório; o sinergismo comunicativo assistente ouvin-

te–assistido falante; o sinergismo fraterno interlocução-convivialidade; o sinergismo pró-comu-

nicativo coronochacra-laringochacra. 

Principiologia: os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação; o princípio da 

cooperação nos diálogos interconscienciais; o princípio organizador dos saberes. 

Codigologia: o código do silêncio; o código de Hamurabi; o código criptografado;  

o código Morse. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria dos atos de fala (Linguística); as teorias da 

polidez (Linguística); a teoria do conhecimento humano; a teoria da complexidade (Filosofia). 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica de 1 ano de leitura; a técnica de re-

cuperação dos cons magnos; a técnica da associação de ideias; a técnica da exaustividade; a téc-

nica da recéxis; a técnica da invéxis; a técnica etológica do salto baixo; as técnicas das mano-

bras energéticas; a técnica do registro; as técnicas de análises de discurso. 

Voluntariologia: o voluntário doador de saberes comunicativos; a interlocução sadia da 

equipe de Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o uso interassistencial dos saberes comunicativos 

no voluntariado; os voluntários trilíngues das ICs. 

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

cienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório radical da Heurística (Serenarium); o la-

boratório conscienciológico da projeção consciente; o laboratório conscienciológico do cosmo-

grama; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da diferen-

ciação pensênica; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Co-

légio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio 

Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: o efeito interassistencial da escuta terapêutica; o efeito das energias larin-

gochacrais na interlocução; o efeito anticomunicativo da verborreia; o efeito antiassistencial da 

supremacia do ego na interlocução; o efeito da superdotação poliglota na prática comunicativa; 

o efeito dialógico cosmoético; o efeito corrosivo da patopensenização; o efeito pró-comunicativo 

da postura antiqueixa; o efeito homeostático das conversações tarísticas; o efeito antibelicista do 

diálogo pacífico e maduro; o efeito do silêncio cosmoetificador. 
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Neossinapsologia: a neossinapse cognitiva pró-evolutiva; o acionamento das multissi-

napses durante a intercomunicação; o estudo visando a recuperação das parassinapses. 

Ciclologia: os resultados obtidos pelo ciclo dos saberes consensualizados no debate de-

mocrático; o ciclo parapedagógico aprender-ensinar dos saberes compartilhados; o ciclo conti-

nuado da aprendizagem; o ciclo interlocutório assistencial e tarístico; o ciclo ignorar-conhecer. 

Enumerologia: a língua alemã; a língua chinesa; a língua espanhola; a língua de sinais; 

a língua francesa; a língua inglesa; a língua portuguesa. 

Binomiologia: o binômio langue-parole; o binômio cognição-parapercepção; o binômio 

autodisciplina-conhecimento; o binômio discurso-intenção; o binômio código-mensagem; o binô-

mio semiótica-conscienciês; o binômio autocognição-responsabilidade; o binômio emoção-ra-

zão; o binômio verborragia-autodesorganização; o binômio repressão-desrepressão. 

Interaciologia: a interação diálogo-desinibição; a interação autista consciencial–comu-

nicólogo; a interação pré-serenão vulgar–evoluciólogo; a interação surdo-mudo; a interação dis-

curso-práxis; a interação pró-evolutiva professor-aluno; a interação pró-comunicativa sexocha-

cra-laringochacra; a interação alfabeto Braille–percepção táctil; a interação equilibrada do he-

misfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro. 

Crescendologia: o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consciencial; o cres-

cendo apedeutismo-alfabetização-erudição; o crescendo fonema-morfema-palavra-frase-texto-dis-

curso; o crescendo saber acadêmico–saber enciclopedista; o crescendo abordagem monovisioná-

ria–abordagem cosmovisionária; o crescendo comunicação humana–comunicação parapsíquica; 

o crescendo pensenizar pequeno–pensenizar grande; o crescendo comunicação grupal–comuni-

cação universal. 

Trinomiologia: o trinômio debate-crítica-refutação; o trinômio autodiagnóstico-auten-

frentamento-autossuperação; o trinômio revisão técnica–recin–reeducação; o trinômio pesqui-

sar-analisar-grafar; o trinômio ideia-reflexão-registro; o trinômio lógica-retórica-dialética;  

o trinômio logos-pathos-éthos. 

Polinomiologia: o polinômio escutar-compreender-discernir-intervir; o polinômio ou-

vir-decodificar-refletir-codificar-falar. 

Antagonismologia: o antagonismo significante / significado; o antagonismo saber pla-

tônico / saber teático; o antagonismo dito / não dito. 

Paradoxologia: o paradoxo da intervenção tarística silenciosa; o paradoxo da sabedo-

ria inútil. 

Politicologia: a lucidocracia; a sofocracia; a política da comunicação de massa; a demo-

cracia no intercâmbio grupal dos saberes comunicativos; a oligarquia dos censores midiáticos;  

a aristocracia do saber; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na aprendizagem dos saberes comunicativos; a lei da 

interassistencialidade; a lei da proéxis; as leis das pesquisas bibliográficas. 

Filiologia: a comunicofilia; a racionofilia; a determinofilia; a cogniciofilia; a leiturofilia; 

a grafofilia; a enciclopediofilia; a hominofilia; a gregariofilia; a ideofilia. 

Fobiologia: a epistemofobia; a fonofobia; a glossofobia; a gnosiofobia; a laliofobia; a la-

lofobia; a logofobia; a onomatofobia; a sociofobia; a sofofobia; a verbofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Asperger; a síndrome do estrangeiro; a síndrome da ec-

topia afetiva (SEA); a síndrome de Godot. 

Maniologia: a sofomania. 

Mitologia: o mito da infalibilidade dos ph.Deuses; o mito da inspiração sem transpira-

ção; o mito da perfeição. 

Holotecologia: a comunicoteca; a logicoteca; a cognoteca; a pensenoteca; a filosofote-

ca; a experimentoteca; a linguisticoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a intelectoteca;  

a pesquisoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Erudiciologia; a Autocognicio-

logia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parapedagogiologia; a Inte-

rassistenciologia; a Verbaciologia; a Raciocinologia; a Didaticologia; a Refutaciologia; a Holo-

filosofia; a Conscienciometrologia; a Infocomunicologia. 
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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 autopesquisador; o intermissivista; o cognopolita;  

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

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

o reeducador; o epicon lúcido; o linguista; o poliglota; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;  

o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 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 autopesquisadora; a intermissivista; a cognopolita;  

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

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

a reeducadora; a epicon lúcida; a linguista; a poliglota; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; 

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Ho-

mo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sa-

piens technologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens 

scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saberes comunicativos primários = o conjunto de ferramentas mínimas, 

básicas, unidimensionais, utilizado nas intercomunicações na dimensão intrafísica; saberes comu-

nicativos avançados = o conjunto de ferramentas multicognitivas, paradidáticas, parassemiológi-

cas, utilizado nas intercomunicações multidimensionais, predominantemente nas dimensões ex-

trafísicas. 

 

Culturologia: a cultura do saber; a cultura do semperaprendente; a multiculturalidade 

da comunicabilidade interconsciencial evoluída; a cultura do parapsiquismo. 

 

Aplicações. Sob a ótica da Autopesquisologia, o emprego das habilidades comunicativas 

auxilia no processo de transformação pessoal da condição do fechadismo consciencial para a con-

dição do abertismo consciencial, tornando a existência intrafísica laboratório diuturno multidi-

mensional para interlocuções produtivas e pró-evolutivas. 

 

Megaplicação. Pela Decidologia, a autodeterminação em conhecer norteia o autesforço 

na autossuperação somática nos atos comunicativos a exemplo da conscin cega-surda-muda, He-

len Adams Keller (1880–1968). 

 

Níveis. Conforme os estudos da Comunicologia, os saberes comunicativos podem ser 

classificados em 3 níveis, considerando as variáveis inter e multidimensionais, dispostos em 

ordem funcional: 

1.  Nível  interlocutório: saber falar e saber ouvir. 
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2.  Nível  gráfico: saber ler e saber escrever. 

3.  Nível  pensênico: saber traduzir e saber pensenizar. 

 

Terapia. Importa para a Consciencioterapia a predominância dos saberes dos níveis 

interlocutório e pensênico durante a interrelação consciencioterapeutas-evoluciente, devido às 

técnicas e ferramentas assistenciais empregadas de modo tarístico envolvendo a linguagem verbal 

(interlocução) e a comunicação parapsíquica (parapercepções). 

 

Interlocução. Sob a ótica da Assistenciologia, qualquer interlocução consciencial possui, 

potencialmente, caráter assistencial, podendo ser adotadas, pelo menos, 45 ações pró-comunicati-

vas, em detrimento de ações anticomunicativas, para aumentar o autodesempenho comunicativo, 

dispostas a seguir, na ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Ações  Pró-comunicativas  /  Ações  Anticomunicativas 

 

N
os

 Ações  Pró-comunicativas Ações  Anticomunicativas 

01. Abertismo consciencial Apriorismose 

02. Acolhimento do interlocutor Rispidez no trato interconsciencial 

03. Adequação do léxico ao ouvinte Abstrusidade 

04. Agenda pessoal Autodesorganização  

05. Aprendizagem autodidata Gnosiofobia 

06. Assistência qualificada Assistencialismo mimético 

07. Autocognição alavancadora  Despriorização evolutiva 

08. Autoconfiança  Insegurança  

09. Autolucidez Queixa vitimizante 

10. Bloco de anotações (lembrete) Confiança na memória 

11. Boa forma somática Inoperância dos 5 sentidos 

12. Coesão das ideias Dissociação das ideias 

13. Conhecimento discernido Apego patológico ao conhecimento 

14. Cosmoética  Autocorrupção  

15. Curiosidade pesquisística Apatia mental 

16. Desembaraço  Timidez  

17. Diálogo maduro e fraterno Diálogo assediante 

18. Diplomacia  Deseducação conversacional 

19. Disciplina e regramento Dispersão consciencial 

20. Disponibilidade pensênica  Indiferença egoica 

21. Equilíbrio emocional Desagregação das emoções 

22. Erudição comedida / assistencial Esnobação intelectual 

23. Espera do turno de fala Sobreposição de falas 

24. Força presencial Prepotência / arrogância  
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N
os

 Ações  Pró-comunicativas Ações  Anticomunicativas 

25. Fraternismo Egocentrismo 

26. Higiene bucal Relapso no trato bucal 

27. Hiperacuidade parapsíquica Trancamento parapsíquico 

28. Interesse autêntico pela escuta Autofuga pensênica no ouvir 

29. Interesses polimáticos Apedeutismo  

30. Linguagem traforista Linguagem trafarista 

31. Lógica do discurso Incoerência discursiva 

32. Normoversão  Introversão  

33. Olhar nos olhos do interlocutor Falar sem olhar para o interlocutor 

34. Otimização do tempo Desperdício do tempo 

35. Paciência  Ansiosismo  

36. Parapsiquismo cosmoético Imposição do saber pelas energias 

37. Poliglotismo sadio Excesso de estrangeirismos 

38. Ponderação lúcida Querer ter razão 

39. Postura democrática Postura autoritária 

40. Predominância do mentalsoma Predominância do psicossoma 

41. Refutação cosmoética Ataque verbal ou físico 

42. Respeito ao ouvinte Desconsideração da opinião alheia 

43. Retilinearidade pensênica Autodesorganização pensênica 

44. Timing da fala Descompasso conversacional 

45. Tom de voz tranquilo Gritos histéricos 

 

Diálogo. Pela Interaciologia, a escolha de técnicas comunicativas assertivas e cosmoé-

ticas auxilia na reciclagem intraconsciencial, além da recomposição de interprisões grupocármi-

cas, de modo interassistencial, podendo ser aplicada durante qualquer interação, desde as mais 

simples e cotidianas até as mais complexas e profundas, exigindo maior cognição e intelectuali-

dade. 

 

Investimento. Nos estudos da Autevoluciologia, sobrevém a priorização do desenvolvi-

mento dos 6 saberes comunicativos, aqui expostos na ordem alfabética: 

1.  Saber escrever: técnicas otimizadoras de escrita, diversidade lexical e linguística, 

primando pela adoção de estilística grafopensênica pessoal. 

2.  Saber falar: domínio da linguagem verbal, com técnicas de oratória, argumentação, 

desinibição, conjugadas ao domínio da linguagem não verbal e corporal. 

3.  Saber ler: aplicação de métodos de leitura, anotações, grifos, destaques de ideias  

e expressões, sublinhamentos, hábito de realizar fichamentos da obra lida e arquivamento. 

4.  Saber ouvir: habilidade da escuta terapêutica, empática, atenta e educada, observan-

do o ritmo conversacional e o nível cognitivo do interlocutor. 

5.  Saber pensenizar: equilíbrio razão-emoção na autexpressão, pensamento lógico, ra-

cional e retilíneo, desprovido de emocionalismos e dramatizações, priorizando o caráter mentalso-

mático das manifestações conscienciais. 
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6.  Saber traduzir: manejo tradutivo de diversos e diferentes tipos de linguagem, com 

ou sem signos linguísticos, especialmente a linguagem parapsíquica, discernindo sobre a dosagem 

na transmissão do conteúdo tarístico. 

 

Maturidade. Pela Holomaturologia, a conscin, usando a inteligência evolutiva associa-

da às habilidades comunicativas, alcança maior maturidade após dominar e compreender a aplica-

ção dos saberes comunicativos na megatarefa interassistencial policármica, quando se dedica ao 

desenvolvimento de 6 áreas do conhecimento conscienciológico, listadas em ordem alfabética: 

1.  Argumentologia: argumentar e defender alguma ideia de modo racional nas interlo-

cuções tarísticas, aplicando técnicas multilinguais e assistenciais. 

2.  Autodidaticologia: dedicar-se ao saber transversal, além dos limites do saber acadê-

mico, em busca da erudição transcendente sob o ponto de vista do paradigma consciencial. 

3.  Conscienciografologia: registrar e publicar os achados pesquisísticos de modo retri-

butivo e tarístico, beneficiando o autorrevezamento multiexistencial. 

4.  Parapercepciologia: exercitar o energossoma para aprimorar a comunicação para-

psíquica, aumentando a hiperacuidade nas parapercepções e melhorando a tradução dos fatos pa-

rapsíquicos para a linguagem escrita ou falada. 

5.  Paratecnologia: dispor das ferramentas e técnicas de auto e heteropesquisa, inclusive  

a infopesquisa conscienciográfica enquanto modus operandi da conscin pesquisadora. 

6.  Refutaciologia: debater e refutar algum assunto para divergir, convergir e esclarecer 

a respeito de fatos e parafatos, buscando ampliar teaticamente os próprios saberes polimáticos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 saberes comunicativos, indicados para a expansão das 

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

08.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  organizador  dos  saberes:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  AUTESFORÇO  NA  AQUISIÇÃO  E  APRIMORAMENTO 
DOS  SABERES  COMUNICATIVOS  É  CONDIÇÃO  PROEXO- 
LÓGICA  PARA  QUALQUER  INTERMISSIVISTA,  INVERSOR  

OU  RECICLANTE,  INTERESSADO  NA  INTERASSISTÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou profundamente o atual nível de 

saberes comunicativos pessoais? Como aplica os saberes comunicativos segundo a autoproéxis? 
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S A B E R    T R A N S V E R S A L  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O saber transversal é a autocognição coadjutora, adquirida de modo suple-

mentar, lateral, enriquecedora, além da escolaridade convencional, a fim de potencializar a cultura 

ou erudição do profissional de qualquer linha de conhecimento, por meio do autodidatismo e dos 

Colégios Invisíveis dos Pesquisadores Independentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo saber vem do idioma Latim, sapere, “ter sabor; ter bom paladar; 

ter cheiro; sentir por meio do gosto; ter inteligência; ser sensato; prudente; conhecer; compreen-

der; saber”. Surgiu no Século X. O vocábulo transverso procede também do idioma Latim, trans-

versus, “oblíquo; atravessado”, de transvertere, “converter; mudar em; transformar; desviar; apar-

tar”. As palavras transverso e transversal apareceram no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Saber paralelo. 02.  Saber avançado. 03.  Saber abrangente. 04.  Sa-

ber cosmovisiológico. 05.  Saber transcendente. 06.  Saber parapsíquico. 07.  Saber multidimen-

sional. 08.  Saber paraprocedente. 09.  Saber paragenético. 10.  Saber prioritário. 

Neologia. As duas expressões compostas saber transversal elementar e saber transver-

sal evoluído são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Saber formal. 2.  Saber tradicional. 3.  Saber convencional. 4.  Saber 

escolar exclusivo. 5.  Saber rebarbativo. 6.  Saber medíocre. 7.  Saber inútil. 8.  Saber mecani-

cista. 

Estrangeirismologia: o upgrade cognitivo; a Internet como incubadora e fomentadora 

do saber transversal; o breakthrough do saber transversal do autoparapsiquismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autocognições prioritárias. 

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

saberes prioritários. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do atacadismo consciencial; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os autopensenes paralelos; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: o saber transversal; o saber transversal enriquecedor; o saber transversal pro-

fundo; a cosmovisão intelectual; o abertismo consciencial; os saberes racionais; os saberes espe-

cializados; os saberes por atacado; o saber escolar formal (acadêmico); as cognições lógicas; a in-

suficiência dos saberes escolares; as despriorizações dos currículos escolares tradicionais; a ob-

sessão prescritível dos saberes medievalescos eletronóticos; a fossilização dos conhecimentos 

pessoais na robéxis; os solilóquios racionais; as autopesquisas independentes; o recolhimento ínti-

mo; a câmara de reflexão pessoal; as autorreflexões constantes; as áreas laterais de atuação da in-

telectualidade; a teaticidade dos saberes; a razão prática; o autodidatismo como hábito para a vida 

toda; a Lexicologia como fonte desencadeadora do saber transversal mais transcendente; o gene-

ralismo cognitivo; o atacadismo consciencial mentalsomático; a Conscienciologia como Anticiên-

cia, Paraciência, ou mesmo, como querem alguns intelectuais, Pseudociência, na condição de sa-

ber transversal, individual, prioritário, evoluindo no contrafluxo das benesses sociais ou da intra-

fisicalidade; a necessidade de se erguer a bandeira da renovação do conhecimento humano; os ar-

tefatos do saber do Megacomplexo Cultural Holoteca da Cognópolis. 

 

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

mo como saber transversal inafastável; o saber parapsíquico, erudito, descontextualizado na esco-
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laridade convencional do aluno e, o pior, do professor tradicional; a inexperiência generalizada 

dos componentes dos 2 corpos pedagógicos, o docente e o discente, quanto à multidi-

mensionalidade de si próprios; a tragédia intelectual da apropriação indébita, imprópria e amau-

rótica das pararrealidades, ou dos parafenômenos da  multidimensionalidade consciencial, por 

parte das religiões e seitas, há milênios; a incompetência crassa, instrumental, da Ciência 

Tradicional, Materiológica, ou da Eletronótica, para abordar racionalmente a paraperceptibilidade 

multiforme da consciência humana (conscin); a incompetência da Física para enfocar a Parafísica; 

a incompetência da Astronomia para pesquisar a Extrafisicologia; a incompetência da Psicologia, 

no âmbito da Parapsicologia, até agora (Ano-base: 2008), para enfocar abertamente os 

parafenômenos mais relevantes para a evolução consciencial, por exemplo, a projetabilidade 

lúcida (PL), a cosmoconsciência e os recursos das Centrais Extrafísicas; o extrapolacionismo 

parapsíquico; o saber híbrido formal e parapsíquico da conscin lúcida da autodidaxia e dos 

desafios da Conscienciologia; a Paradireitologia; a Holofilosofia; a Cosmoeticologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Teoriologia: o saber teórico; o saber teático. 

Tecnologia: o saber técnico; o saber tecnológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Pedagógicos. 

Efeitologia: o efeito comunicativo do saber pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons da Conscienciologia. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção. 

Interaciologia: a interação razão teórica–razão prática. 

Crescendologia: o crescendo patológico pieguice religiosa–platitude cientificista. 

Trinomiologia: o trinômio aprender-ensinar-reaprender. 

Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / ignorância. 

Paradoxologia: o paradoxo filosófico saber mais–saber menos. 

Politicologia: a democracia do saber; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a leiturofilia; a espistemofilia;  

a cosmofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a epistemofobia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a encicloteca; a metodoteca; a ex-

perimentoteca; a parapedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autexperimentologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Comunicologia; a Parapedagogiologia; a Descrenciologia; a Multiculturologia; a Cosmovi-

siologia; a Parapercepciologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin eletronótica; a pessoa erudita; a pessoa polímata; 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-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19921 

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o especialista hemiplégico; 

o generalista cosmovisiológico. 

 

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 especialista hemi-

plégica; a generalista cosmovisiológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiensentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens teaticologus;  

o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saber transversal elementar = o neoconhecimento pessoal, lateral, contu-

do rebarbativo, apenas o mais do mesmo; saber transversal evoluído = o neoconhecimento pes-

soal, mais prioritário à evolução consciencial, da sinalética energética e parapsíquica. 

 

Culturologia: o multiculturalismo intra e extrafísico. 

 

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 saber transversal, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Maxidissidente  coadjutor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  SABER  TRANSVERSAL  ENRIQUECEDOR  É  O  ÚNICO 

PASSAPORTE  EXISTENTE  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  EN-  
TRAR  NO  UNIVERSO  DA  DESASSEDIALIDADE  PERMANEN-

TE  TOTAL,  NA  CONDIÇÃO  MAGNA  DE  SER  DESPERTO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enriquece o próprio mundo intelectual com 

saberes transversais? Em quais vieses intelectuais? 
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S Á B I A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sábia é o acróstico metafórico no idioma Português, atinente à Conscien-

ciologia, utilizada para designar a condição da consciência ressomada em ginossoma, vivencian-

do, cosmoeticamente, estes 5 desafios avançados, potencializadores da expressão da inteligência 

evolutiva (IE) na dimensão intrafísica: 

S ustentabilidade econômico-financeira. 

Á dito da antimaternidade sadia. 

B inômio autossegurança afetivo-sexual–duplismo libertário. 

I ntelectualidade verponológica prolífica. 

A utoparapsiquismo interassistencial tarístico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo sábio vem do idioma Latim, sapìdus, “que tem sabor, saboroso; 

sábio, virtuoso”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Acróstico evolutivo potencializador ginossomático. 2.  Polinômio po-

tencializador ginossomático. 3.  Megadesafio autevolutivo ginossomático. 4.  Erudição ginosso-

mática. 

Neologia. As duas expressões compostas sábia esforçada e sábia avançada são neolo-

gismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Vida ginossomática vulgar. 2.  Priorização da gessom. 3.  Monovi-

são ginossomática. 

Estrangeirismologia: o movimento childless by choice; o exemplarismo cosmoético do 

strong profile feminino; a substituição do perfil femme fatale pelo perfil femme de tête; a conquis-

ta paulatina do breakthrough mentalsomático; o banimento da vivência do much ado about no-

thing; a aplicação inteligente e interassistencial do mundus mulieris; a priorização do estilo men-

talsomático multa paucis; o upgrade evolutivo através da manifestação ginossomática sábia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autevoluciologia através da manifestação ginossomática. 

Coloquiologia: a máxima menos é mais aplicada às superficialidades cotidianas. 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios latinos relacionados aos autesforços da conscin ginos-

somática rumo à condição de sábia: – Verbum emissum non redit. Verba movent, exempla tra-

hunt. Verba volant, scripta manent. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez ginossomática; o materpensene 

pessoal invexológico; os ginopensenes; a qualificação da ginopensenidade; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenida-

de; a permuta dos subpensenes pelos superpensenes; a priorização da evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a sábia; a autoidentificação ginossomática; a autossuperação das agruras dos 

ciclos hormonais; a evitação da tagarelice energeticamente dispersiva; a expertise da jovem ou da 

mulher inteligente, com força presencial sadia, na faina com os assédios sexuais omnipresentes;  

a opção lúcida pela antimaternidade sadia; a opção perspicaz pela consciencialidade reprodutora 

intelectual; a importância da pesagem diária para a manutenção do panículo adiposo em níveis sa-

dios; a tesaurização cosmoética; a expansão da liberdade de expressão haurida a partir da autossu-

ficiência financeira; a evitação da defesa apaixonada do gênero; a opção inteligente pelo autodis-

cernimento avançado nas abordagens de gênero; a vivência do duplismo libertário na potenciali-

zação interassistenciológica; o cultivo das amizades raríssimas; a maturidade do autodiscernimen-
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to aplicada ao processo de envelhecimento pessoal; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) viabilizando a priorização mentalsomática profícua; as autogescons mentaissomáticas ca-

talisando as recuperações de cons; a evitação da sedução da simplificação; a autexpressão dos 

cons magnos recuperados; a assunção da autorreflexão na condição de rotina útil indispensável; 

as omissões superavitárias argutas; a convivência pacífica com as contingências da vida humana; 

a relevância ímpar do sobrepairamento cosmoético-evolutivo-prioritário urbi et orbi. 

 

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

ca da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a maturidade na lida com o afloramento para-

psíquico na infância; o repúdio às manipulações parapsíquicas ginossomáticas milenares; o domí-

nio gradativo e persistente das energias conscienciais (ECs); a predominância do corono e do 

frontochacra sobre o laringo e o cardiochacra; o comedimento no emprego do macroginossoma;  

o cultivo das paramizades; o auxílio providencial dos amparadores de função; a priorização con-

teudística do fenômeno parapsíquico em detrimento da exacerbação da forma; os autesforços dis-

ciplinados para a conquista da autodesperticidade; a primazia da qualificação da Cosmoética e do 

megadiscernimento nas manifestações ginossomáticas multidimensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo antimaternidade sadia–produtividade gesconológica na 

potencialização da proéxis; o sinergismo invéxis–duplismo evolutivo na qualificação da afetivida-

de doadora; o sinergismo megatrafor-materpensene no desenvolvimento interassistencial; o siner-

gismo bibliofilia-estudiosidade no rendimento mentalsomático; o sinergismo temperamento sen-

sato–escolhas lúcidas na autocondução evolutiva; o sinergismo atilamento-hiperacuidade no tra-

to interconsciencial cooperativo; o sinergismo parapsiquismo interassistencial–autocrítica cos-

moética no acesso a neoverpons. 

Principiologia: o princípio da consciência não ter sexo; o princípio evolutivo funda-

mental do domínio das ECs; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio antidispersivo 

da economia de bens; o princípio do “se não presta, não adianta fazer maquilagem; o princípio 

da evolução não dar saltos; o princípio javalínico do devagar e sempre. 

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

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do estado vibracional; a teoria do megafoco evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da dupla evolutiva; a técnica do sobrepaira-

mento cosmoético; a técnica da tenepes; a técnica do objetivo; a técnica etológica da substituição 

do salto alto pela sandália rasteira, nas abordagens interconscienciais; a técnica dos 100 proce-

dimentos. 

Voluntariologia: o voluntariado ginossomático expressivo na Comunidade Conscien-

ciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da imobilidade 

física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscien-

ciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório cons-

cienciológico da desperticidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;  

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invi-

sível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos conviviológicos positivos do recebimento da preceptoria infantil 

exitosa; os efeitos psicossomáticos apaziguadores da vivência do duplismo libertário; os efeitos 

desassediológicos do pé-de-meia consolidado; os efeitos extrafísicos sadios da qualificação tene-

pessológica diária; os efeitos mediatos da priorização mentalsomática na anticonflitividade 

consciencial. 
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Neossinapsologia: a consolidação das neossinapses intermissivas por meio das manifes-

tações evoluciopensênicas na intrafisicalidade; a formação de neossinapses evolutivas a partir da 

priorização da intelectualidade verponológica prolífica. 

Ciclologia: o ciclo estado vibracional–tenepes–ofiex–desperticidade; o ciclo ressoma– 

–recuperação de cons–autodiscernimento; o ciclo Curso Intermissivo–autovivência das condi-

ções do acróstico sábia–Neocurso Intermissivo avançado. 

Enumerologia: o aprofundamento das autorreflexões; a reciclagem das autopenseniza-

ções; a redefinição das autopriorizações; a reeducação do autoparapsiquismo; a reperspectivação 

do autoplanejamento megagesconológico; a autovivência do polinômio potencializador ginosso-

mático; a expansão da autocosmovisão. 

Binomiologia: a priorização diuturna do binômio autorreflexão-autodiscernimento. 

Interaciologia: a interação perdulária tagarelice inapropriada–acoplamentos desneces-

sários. 

Crescendologia: a qualificação da manifestação tarística oral ginossomática no cres-

cendo professora iniciante–professora palestrante–professora itinerante; a qualificação da mani-

festação parapsíquica ginossomática no crescendo pítia-epicon-desperta; a qualificação da ma-

nifestação autoral ginossomática no crescendo articulista conscienciológica–verbetógrafa cons-

cienciológica–autora conscienciológica. 

Trinomiologia: a evitação inteligente do trinômio priorização da aparência–hábito da 

maledicência–preocupação com a concorrência; a aplicação exitosa do trinômio da sinalética 

parapsíquica identificação-decodificação-aplicação. 

Polinomiologia: o polinômio autorganização–disciplina pessoal–ginossoma enxuto–du-

plismo exitoso–intelectualidade gesconogênica–parapsiquismo interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo sapiência / tolice; o antagonismo gessom / gescon;  

o antagonismo maternagem emociogênica / maternagem ideativa; o antagonismo autogestação 

consciencial / heterogestação humana; o antagonismo satisfação malévola / satisfação benévola; 

o antagonismo ações refletidas / reações impulsivas; o antagonismo autovitimização / autodes-

perticidade. 

Politicologia: a democracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a assis-

tenciocracia; a política editorial da EDITARES; a política do autorado conscienciológico. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a bibliofilia; a debatofilia; a criticofilia; a autocognofilia; a recexofilia; a cons-

cienciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a gerontofobia; a criticofobia; a autodecidofobia; a exitofobia; a liderofobia; 

a neofobia; a autocognofobia. 

Sindromologia: a síndrome da passarela; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome do ninho vazio; a síndrome da autossantificação; a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a mania fatigante da perfeição (idealização); a mania dispersante do mega-

foco multívolo (capricheira); a mania inquietante do açodamento (ansiosismo); a mania intoxi-

cante de pensar mal (patopensenidade); a mania causticante de falar mal (fofocaria); a mania es-

tagnante de deixar a proéxis para depois (automanobra dilatória); a mania desequilibrante da rea-

ção exagerada (comocionalismo). 

Mitologia: o mito preconceituoso da incompletude da mulher sem filhos; o mito sexista 

da mulher perfeita; o mito infantil do príncipe encantado. 

Holotecologia: a ginoteca; a lexicoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a parapsi-

coteca; a lucidoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Ginossomatologia; a Autopesquisologia;  

a Psicossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Lucidologia;   

a Mentalsomatologia; a Despertologia; a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intermissivista; a conscin interassistencial;  

a conscin enciclopedista; a conscin tenepessista; a conscin desperta; a conscin ofiexista. 

 

Masculinologia: o homem sábio; o sábio-idiota; o pseudossábio; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o autor 

publicado; 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 es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógra-

fo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher sábia; a sábia-idiota; a pseudossábia; a acoplamentista; a agen-

te retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a autora pu-

blicada; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicólo-

ga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a conviviólo-

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

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré- 

-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens teaticologus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sábia esforçada = a vivência do acróstico pela conscin laboriosa, na fase 

executiva (após os 35 anos de idade física); sábia avançada = a vivência do acróstico pela cons-

cin evolutivamente madura, ainda na fase preparatória (antes dos 35 anos de idade física). 

 

Culturologia: a evitação da cultura do comprismo; a evitação da cultura do superficia-

lismo; a evitação da cultura do sociosismo; a evitação da cultura da frivolidade; a evitação da 

cultura do cascagrossismo; a evitação da cultura do ansiosismo; a evitação da cultura do desvia-

cionismo proexológico. 

 

Conformismo. Atinente à Antievoluciologia, eis, na ordem alfabética, 7 tipos de acomo-

dações dispensáveis, exemplificativas da postura conformista ou do ato de tirar o corpo fora, im-

pedidoras da conquista da condição de sábia na dimensão intrafísica: 

1.  Adiposa: a acomodação relativa ao excesso de panículo adiposo; a alimentação des-

regrada; o enfarto ginossomático. 

2.  Afetivo-sexual: a acomodação relativa à insatisfação afetivo-sexual crônica; a anor-

gasmia. 

3.  Antiproexológica: a acomodação relativa à antipriorização; a síndrome da dispersão 

consciencial (SDC). 

4.  Econômico-financeira: a acomodação relativa à antitesaurização inviabilizadora da 

proéxis. 

5.  Intelectiva: a acomodação relativa aos dicionários cerebrais pessoais restritos ou in-

suficientes. 
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6.  Mundividenciológica: a acomodação relativa à apriorismose longeva, geradora da 

interiorose. 

7.  Muscular: a acomodação relativa à preguiça ou ao descaso com a atividade física re-

gular. 

 

Frustração. A acomodação pode sobrevir a partir da frustração perante autodecisões 

pretéritas equivocadas e irreversíveis. Importam mais à conscin atilada as retratações cosmoéti-

cas, as autorrestaurações imediatas, as correções de rumo e os omniperdoamentos, a fim de alcan-

çar nível satisfatório de soerguimento evolutivo. 

Priorizações. Urge à conscin ginossomática qualificar cosmoeticamente a manifestação 

laringochacral, na condição de canal bioenergético multiuso para a explicitação autopensênica.  

O laringochacra é, frequentemente, o primeiro e mais potente vórtice energético aplicado pela 

conscin mulher nas interrelações cotidianas. 

 

Evitações. À luz da Paraprofilaxia, eis, na ordem alfabética, para autorreflexão aprofun-

dada, 7 evitações de manifestações laringochacrais ginossomáticas espúrias e antiassistenciais: 

1.  Insegurança. A evitação de falar para competir. 

2.  Insinceridade. A evitação de falar para dissimular. 

3.  Irreflexão. A evitação de falar sem pensar. 

4.  Leviandade. A evitação de falar por falar. 

5.  Má intenção. A evitação de falar para manipular. 

6.  Schadenfreude. A evitação de falar para denegrir. 

7.  Sociosidade. A evitação de falar para agradar. 

 

Tabelologia. Sob o enfoque da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, para estudo  

e autorreflexão, 7 aspectos do cotejo entre produções ginossomáticas avançadas, próprias da 

conscin sábia, e produções ginossomáticas vulgares: 

 

Tabela  –  Cotejos  Produções  Avançadas  /  Produções  Vulgares 

 

N
os

 Produções  Avançadas Produções  Vulgares 

1. Duplismo evolutivo libertário Relacionamento convencional a 2 

2. Esclarecimentos tarísticos diuturnos Conversas jogadas fora diuturnas 

3. 
Exteriorização energética diária 

tenepessológica 

Exteriorização fisiológica mensal da 

menstruação 

4. 
Força presencial acolhedora  

promotora da interassistencialidade 

cosmoética 

Lágrimas: de tristeza, de 

preocupação ou de contentamento 

5. 
Gescons publicadas, geradoras da 

prole mentalsomática 

Gessons, geradoras da prole 

somática 

6. 
Residência proexogênica a 2, com 

alcova blindada 

Residência comum a 2, com alcova 

contaminada 

7. 
Verponogenia avançada, para 

nutrição mentalsomática 
Leite, para nutrição somática 

 

Intelectologia. Atinente às autovivências da condição de sábia, são especialmente rele-

vantes a autorreflexão, a autorganização e a autopriorização do tempo intrafísico para a autocon-

quista da intelectualidade verponológica produtiva, devido ao poder de permanência máximo da 

megagescon publicada na vida humana e consequentes implicações na Autorrevezamentologia. 
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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 condição de sábia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Feminino  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

09.  Poder  de  permanência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Prole  mentalsomática:  Cogniciologia;  Homeostático. 

12.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Saber:  Serenologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  TGV  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  INTEGRAÇÃO  AUTOVIVENCIAL  DO  POLINÔMIO  PO-
TENCIALIZADOR  GINOSSOMÁTICO  É  DEMONSTRAÇÃO  

INCONTESTE  DE  MATURIDADE  DA  AUTORGANIZAÇÃO,  
ANTIDISPERSÃO  E  PRIORIZAÇÃO  AUTEVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitora, consciência ressomada em ginossoma, admite a possibili-

dade da conquista da condição de sábia? Em qual tempo intrafísico? Com qual nível de seriedade 

encara, de fato, a aceleração da própria História Pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; A Condição Feminina em uma Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revis-

ta; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 
Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro; 2000; páginas 235 a 242. 

 

A. L. D. 
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S A B O T A G E M    E X T R A F Í S I C A  
( P A R A C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sabotagem extrafísica é o ato ou efeito de as consciexes assediadoras 

causarem dano de modo proposital, utilizando estratégias paratecnológicas com o intuito de preju-

dicar, atrapalhar ou destruir a estabilidade de ambientes, instalações ou estruturas intra ou extrafí-

sicas e, consequentemente, a harmonia interconsciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo sabotagem vem do Francês, sabot, "tamanco, sapato feito de ma-

deira", e também do francês, sabotage, "impedir, dificultar o transcurso normal do trabalho". Sur-

giu no Século XVIII. O prefixo extra procede do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. 

O vocábulo 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: 01.  Parassabotagem. 02.  Assédio paratécnico. 03.  Boicote extrafísico. 

04.  Paraboicote. 05.  Marginalidade extrafísica. 06.  Infiltração extrafísica anticosmética. 07.  Di-

ficultação extrafísica. 08.  Emperramento extrafísico. 09.  Estorvo extrafísico. 10.  Embaraçamen-

to extrafísico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo sabotagem: 

autossabotagem; contrassabotagem; maxissabotagem; megassabotagem; minissabotagem; pa-

rassabotagem; sabotada; sabotado; sabotador; sabotadora; sabotar; sabotável. 

Neologia. As 4 expressões compostas sabotagem extrafísica, minissabotagem extrafísi-

ca, maxissabotagem extrafísica e megassabotagem extrafísica são neologismos técnicos da Para-

conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Sabotagem intrafísica. 02.  Apoio extrafísico cosmoético; auxílio 

extrafísico; suporte extrafísico. 03.  Engajamento assistencial extrafísico. 04.  Parassegurança. 05.  

Segurança técnica extrafísica. 06.  Amparo extrafísico contrassabotagem. 07.  Facilitação assis-

tencial extrafísica. 08.  Paratecnologia assistencial; Tecnologia assistencial extrafísica. 09.  Fo-

mento extrafísico assistencial. 10.  Contrainteligência extrafísica. 

Estrangeirismologia: as companhias extrafísicas afins ao insider trading; o trojan pen-

sênico; o cracker parapsíquico; a sabotage; as malicious mischieves institucionais; o hindering 

oculto; a malicious destruction of property; o black hat hacking; o ebó parapatológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Profilaxiologia Multidimensional. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sabotar: 

atitude anticosmoética. Quem sabota, prejudica. Quem sabota, prejudica-se. Sabotagem é auto-

boicote. Sabotagem cria interprisão. Sabotagem: interprisão grupocármica. Sabotagem: conduta 

amoral. Sabotagem: atitude anticonvivência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoeticidade; o holopensene patológico 

enquanto conduta padrão das comunidades baratrosféricas; os baratropensenes; a baratropenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopenses; a xenopensenidade; os monopensenes; 

a monopensenidade; a carência de ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; a autopensenida-

de perversa da satisfação malévola. 

 

Fatologia: os acidentes de percurso; a condição de marionete estabelecida pela posses-

são cronicificada; as práticas diversas de feitiçaria; o estigma assediador de determinados ambien-

tes intrafísicos; a espionagem sabotadora entre governos; a importância da teática cosmoeticológi-

ca aplicada no cotidiano da vida. 
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Parafatologia: a sabotagem extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a ligação energossomática patológica entre a vítima intrafísica e o algoz extrafísico; o pa-

rafenômeno da cunha mental; o assédio extrafísico de função; a ignorância parapsíquica quanto  

à existência e a influência das realidades extrafísicas sobre as conscins; a sabotagem extrafísica 

nas relações familiares; a sabotagem extrafísica velada; a intuição errada dos guias amauróticos;  

o vampirismo energético do congressus subtilis; a sabotagem extrafísica deflagrada; a espiona-

gem extrafísica de projetores anticosmoéticos; as paratecnologias drenadoras de energia conscien-

cial em ambientes extrafísicos; a hetero-hipnose zumbificante em consciexes; as tentativas de di-

recionar ações assediadoras à ofiex; o rastreamento e o monitoramento inteligente feito pelos evo-

luciólogos quanto aos grupos de sabotadores extrafísicos; a participação dos projetores lúcidos 

nas tarefas de contrassabotagem extrafísica; a conscientização do Paradireito e do Paradever evo-

lutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo agressivo das ações grupais patológicas; o sinergismo 

interconsciencial nosográfico; o sinergismo patológico irracionalidade-ilogicidade-antidiscerni-

mento; o sinergismo vontade–intenção–energia consciencial (EC); o sinergismo da autopenseni-

zação sadia continuada; o sinergismo das técnicas conscienciológicas potencializadoras da recé-

xis; o sinergismo autodisponibilidade-interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio da impunidade; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração “os afins se atraem”;  

o princípio das múltiplas dimensões paralelas; a necessidade do princípio da descrença (PD); 

a ausência de princípios morais. 

Codigologia: a falta do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos mafiosos;  

o desrespeito aos códigos de conduta social; a construção autovivenciada do código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria das conspirações extrafí-

sicas baratrosféricas; a teoria do estigma assediador; a teoria dos efeitos parapatológicos das 

evocações negativas; a teoria da superpopulação paraplanetária; a teoria das reurbexes; a teoria 

das transmigrações interplanetárias compulsórias. 

Tecnologia: as técnicas de manipulação interconsciencial; as paratecnologias assedia-

doras; as técnicas hipnóticas; as técnicas de sedução holochacral; a técnica da Impactoterapia 

Cosmoética; a técnica da identificação do holopensene padrão; a técnica da cosmoeticometria;  

a técnica da reciclagem intraconsciencial; a técnica da reciclagem existencial; a técnica do au-

tencapsulamento parassanitário; a técnica do estado vibracional autodefensivo; as técnicas pro-

jetivas desassediadoras; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado belicista; o voluntariado do fanatismo religioso; o vo-

luntariado militar; o voluntariado dos grupos extremistas antissociais; o voluntariado interassis-

tencial sem radicalismos nem doutrinações; o voluntariado conscienciológico de bases parapsí-

quicas; a vinculação inabalável no paravoluntariado cosmoético; o paravoluntariado da reurba-

nização extrafísica da Terra; o paravoluntariado consolidado da conscin minipeça autolúcida do 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o megavoluntariado energético, interassis-

tencial praticado pela conscin tenepessista; o paravoluntariado da ofiex pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o labora-

tório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pen-

senologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

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

ciometria; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colé-

gio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível 

da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia. 
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Efeitologia: os efeitos da infiltração pensênica do guia amaurótico nas práticas do tene-

pessista; os efeitos físicos do fenômeno de poltergeist; o efeito irrevogável da pedra atirada;  

o efeito bumerangue das ações anticosmoéticas; o efeito nocivo das más companhias; o efeito 

marginalizante da insensibilização aos direitos sociais; o efeito maxifraterno de se colocar no lu-

gar do outro; o efeito transformador dos autenfrentamentos evolutivos; o efeito libertador do he-

teroperdoamento; os efeitos multisseculares das amizades evolutivas; o efeito motivador das inte-

rações assistenciais com os amparadores. 

Enumerologia: a sabotagem extrafísica arquitetada / destrutiva; a sabotagem extrafísica 

oculta / materializada; a sabotagem extrafísica livre / limitada; a sabotagem extrafísica individual 

/ grupocármica; a sabotagem extrafísica sutil / impactante; a sabotagem extrafísica direta  

/ indireta; a sabotagem extrafísica dissuasiva / persuasiva. Os conluios; os acumpliciamentos; as 

trapaças; os aquadrilhamentos; os vandalismos; os boicotes; os terrorismos. Os impedimentos; os 

atrapalhamentos; os desvios; os radicalismos; os ocultamentos; as hetero-hipnoses; as distrações. 

Interaciologia: a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação espionagem 

intrafísca–sabotagem extrafísica; a interação patológica consciex sabotadora–conscin sabotada; 

a interação autocorrupção-autossabotagem; a interação autopermissividade–afinidade amoral;  

a interação terrorismo intrafísico–sabotagem extrafísica; a interação intencionalidade sadia– 

–autevolutividade; a interação assistencial conscin projetada–amparo de função; a interação au-

toposicionamento cosmoético–defesa ortopensênica. 

Crescendologia: o crescendo involutivo sabotagem-terrorismo; o crescendo regressivo 

amoralidade-imoralidade; o crescendo patológico manipulação de informações–manipulação de 

pessoas; o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica; o crescendo respeito consci-

encial–holomaturidade; o crescendo projetabilidade lúcida–autoconscientização multidimensio-

nal; o crescendo tenepes-reurbexes; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal. 

Legislogia: as leis não cumpridas; a lei das afinidades pensênicas; a lei da interprisão 

grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei do menor esforço antievolutivo; as 

leis da Cosmoética; as leis dos Direitos Humanos; a lei da interassistencialidade evolutiva. 

Filiologia: a egofilia; a tecnofilia; a patofilia; a nosofilia; a toxofilia; a acriticofilia; a an-

ticosmoeticofilia; a tanatofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a cosmoeticofobia; a eticofobia; a assistencio-

fobia; a reciclofobia; a recexofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mentira; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndro-

me do poder; a síndrome do vampirismo bioenergético; a síndrome da imaturidade consciencial; 

a síndrome da perseguição. 

Maniologia: a egomania; a riscomania; a megalomania; a sinistromania; a venenoma-

nia; a monomania; a tiranomania. 

Mitologia: o mito imoral da violência enquanto patologia necessária; os mitos religio-

sos; o mito do juízo final; o mito de todos terem amparador; o mito multissecular da regeneração 

do caráter pessoal pela dessoma; a eliminação do mito eletronótico da existência quadridimensi-

onal; a troca inteligente da Mitologia Fenomenológica do conhecimento popular pela autexperi-

mentação parapsíquica direta; a Antimitologia. 

Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a socioteca; a criminoteca; a nosoteca; 

a patopensenoteca; a evolucioteca; a toxicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraconviviologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Pen-

senologia; a Intencionologia; a Extrafisicologia; a Morfopensenologia; a Parapercepciologia;  

a Desassediologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Anticonflitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus sabotadoras; as consréus transmigráveis; a consciex anticosmo-

ética; a consciência assediadora; a consciência assediada; as equipes de parassegurança; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência desassediadora; a conscin projetada de-

sassediadora. 
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Masculinologia: o vingativo; o invejoso; o profissional corrupto; o espião; o sabotador 

extrafísico; o terrorista; o feiticeiro; o vampiro energético; o guia amaurótico; o megassediador;  

o satélite de assediador; o assediador de ofiex; o assediador-líder; o pré-serenão vulgar; o desasse-

diador-líder; o tenepessista; o projetor consciente; o aliado extrafísico; o epicon lúcido; o ampara-

dor extrafísico; o evoluciólogo extrafísico. 

 

Femininologia: a vingativa; a invejosa; a profissional corrupta; a espiã; a sabotadora ex-

trafísica; a terrorista; a feiticeira; a vampira energética; a guia amaurótica; a megassediadora; a sa-

télite de assediador; a assediadora de ofiex; a assediadora-líder; a pré-serenona vulgar; a desasse-

diadora-líder; a tenepessista; a projetora consciente; a aliada extrafísica; a epicon lúcida; a ampa-

radora extrafísica; a evolucióloga extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Ho-

mo sapiens speculator; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens 

regressivus; o Homo sapiens assimilatus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projec-

tor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissabotagem extrafísica = a ação assediadora fugaz, indutora à prática 

de ato anticosmoético; maxissabotagem extrafísica = a ação assediadora em período determinado, 

contra alguma ofiex; megassabotagem extrafísica = a atuação continuada de megassediadores  

contra a reurbex. 

 

Culturologia: a cultura do pertúrbio interconsciencial; a cultura da desordem; a cultura 

da corrupção; a cultura da marginalidade; a cultura da impunidade; a cultura do jeitinho; a cul-

tura da violência; a cultura do belicismo; a cultura da Paradireitologia. 

 

Terapeuticologia. Com base na Paraprofilaxiologia, a melhor imunização consciencial 

contra as influências patológicas da sabotagem extrafísica assenta-se na teática das reciclagens in-

traconscienciais, qualificadora das tarefas maxifraternas multidimensionais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sabotagem extrafísica, indicados para a expansão das 

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

01.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Micrassediador  invisível:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paragangue:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

14.  Pedágio  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  SABOTAGEM  EXTRAFÍSICA  EVIDENCIA  A  CONDIÇÃO  

EGOICA,  ANTICOSMOÉTICA  E  PATOGÊNICA  DA  CONSCI-
ÊNCIA  ASSEDIADORA  DA  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO,  NO  CON-

TRAFLUXO  DAS  REURBANIZAÇÕES  PRÓ-EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. As sabotagens extrafísicas atingem você, leitor ou leitora, de algum mo-

do? Já vivenciou a condição de vítima, patrocinador ou desassediador lúcido de tais estratégias 

baratrosféricas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Origem. Título Original: Inception. País: EUA; & Reino Unido. Data: 2010. Duração: 148 minutos. 

Gênero: Ficção Científica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português 

(em DVD). Direção: Christopher Nolan. Elenco: Leonardo DiCaprio; Ken Watanabe; Joseph Gordon-Levitt; Marion 

Cotillard; Ellen Page; Tom Hardy; Cillian Murphy; Dileep Rao; Tom Berenger; & Michael Caine. Produção: Christopher 

Nolan; & Emma Thomas. Desenho de Produção: Guy Hendrix Dyas; Larry Dias; & Doug Mowat. Direção de Arte: 

Guy Hendrix Dyas; Larry Dias; & Doug Mowat. Roteiro: Christopher Nolan. Fotografia: Wally Pfister. Música: Hans 

Zimmer. Cenografia: Larry Dias; & Douglas A. Mowat. Edição: Lee Smith. Efeitos Especiais: Chris Corbould. Compa-

nhia: Warner Bros.; Legendary Pictures; & Syncopy. Distribuidora: Warner Bros. Outros dados: Vencedor do Oscar de 
Melhor Fotografia; Melhores Efeitos Visuais; Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som. Sinopse: Cobb está en-

tre os melhores na arte de roubar segredos valiosos do inconsciente humano, durante o estado de sono. Além disto é fugiti-

vo, pois encontra-se impedido de retornar aos Estados Unidos devido à morte de Mal. Desesperado para rever os filhos, 
Cobb aceita a ousada missão proposta pelo empresário japonês Saito: entrar na mente de Richard Fischer, herdeiro de 

grande império econômico, e plantar a ideia de desmembrá-lo. 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Pereira, Jayme; Imobilidade Física Vígil (Relato de Experiências); Artigo; Recéxis: Renovação Consci-

encial; Revista; Anuário; Ano 4; N. 3; 5 enus.; 7 ilus.; 4 refs.; São Paulo, SP; Março, 2000; página 28 a 34. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; 2003; página 

767. 
3.  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.; 5ª Ed.; rev.; reimp.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Ja-
neiro, RJ; 1999; páginas 86 a 89. 

 

M. B. B. 
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S A C R I F Í C I O    A N T I E V O L U T I V O  
( I N T E R P R I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sacrifício antievolutivo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

privar a si e a outrem de algo essencial, inarredável ou inquestionável ao autodesenvolvimento 

holomaturológico pessoal, por meio da cedência ilúcida, renúncia forçada ou recusa irracional aos 

direitos e deveres específicos e personalíssimos, gerando comprometimentos anticosmoéticos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo sacrifício vem do idioma Latim, sacrificum, “sacrifício”. Surgiu 

no Século XIII. O prefixo anti provém do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição 

a”. Surgiu no Século XVI. O termo evolutivo procede do idioma Francês, évolutif, de évolution,  

e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Abdicação antievolutiva. 2.  Privação anticosmoética. 3.  Rendição 

forçada. 4.  Concessão involutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo sacrifício: 

autossacrifício; Autossacrificiologia; heterossacrifício; megautossacrifício; miniautossacrifício; 

pseudossacrifício; sacrificada; sacrificado; sacrificador; sacrificadora; sacrifical; sacrificante; 

sacrificar; sacrificativa; sacrificativo; sacrificatória; sacrificatório; sacrificatura; sacrificável; 

sacrífice; sacrificial; sacrífico; sacrifículo. 

Neologia. As 3 expressões compostas sacrifício antievolutivo, sacrifício antievolutivo 

egocármico e sacrifício antievolutivo grupocármico são neologismos da Interprisiologia. 

Antonimologia: 1.  Autossacrifício cosmoético. 2.  Renúncia lúcida. 3.  Autabnegação 

cosmoética. 4.  Autodoação cosmoética. 5.  Autodesprendimento espontâneo. 

Estrangeirismologia: o nonsense regressivo; o in saeculum saeculorum da erronia cons-

ciencial; o mea-culpa carregando as tintas na depreciação consciencial; o hollow profile da cons-

ciência acanhada; a fashion victim recusando-se a viver plenamente; a overdose do poder anticos-

moético; o modus operandi patológico; a repetição ad absurdum do imprestável. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à retroalimentação das interprisões ego e grupocármicas. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sacrifique-

mo-nos empregando autodiscernimento. Evitemos sacrifícios inúteis. Antievolução não, pró-evo-

lução. Otimizemos nossa evolução. Recusemos perdas evolutivas. 

Citaciologia. “Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança,  

a pessoa muda” (Sigmund Freud, 1856–1939). 

Ortopensatologia. “Renúncia. As palavras renúncia e sacrifício não mais existem para 

o uso pessoal corrente dos evoluciólogos e Seres Serenões. Tais consciências já vivenciam condi-

ções evolutivas além de tal patamar começando pela Transafetivologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do sofrimento; a criação e manutenção do holo-

pensene de pobreza, miséria e carências afetando a milhares de consciências; os nosopensenes;  

a nosopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; 

os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os egopen-

senes; a egopensenidade; os acriticopensenes; a acriticopensenidade; os patopensenes; a patopen-

senidade; os credopensenes; a credopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; o papel 

de maxipeça escancarando o holopensene de massificação; o papel de minipeça firmando o holo-

pensene assistenciológico; o pensamento large advindo do holopensene cosmoético explícito. 
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Fatologia: o sacrifício antievolutivo; o sacrifício patológico qual refreio da autevolução; 

a desvalorização de si próprio; o menoscabo dos outros; a falta dos cuidados integrais ao soma 

próprio e alheio; as escolhas erradas pela coerência nosográfica; o medo do autodesafio sadio;  

a perda de amizades evolutivas; as autoconvicções nas verdades absolutas; a autodeslealdade pro-

movendo a omissão deficitária; a minidissidência enquanto renúncia à atuação pela inteligência 

evolutiva (IE); os auto e heterabusos nas exigências irracionais; a manutenção das cangas do ego; 

a pré-humanidade manifestada nos humanos; os atos de barbárie sacrificando o autodiscernimen-

to; a procrastinação na assunção da humanidade; a violência utilizada enquanto defesa das ideias; 

a recrudescência da violência a partir do sacrifício antievolutivo; os desequilíbrios emocionais;  

a manutenção da carência afetiva; o recalque das emoções; as repressões enquanto freio da auten-

ticidade consciencial; o autodesafeto gerando a origem dos surtos e dos traumas; a ilogicidade to-

mando conta das ações; os ódios seculares; a sede de vingança; a ausência da autestima na inveja; 

o sacrifício humano na existência das guerras; a visão sectária nas guerras étnicas; a divisão de 

castas; o senso de injustiça escancarando os alicerces das interprisões cármicas; o ato de não parar 

para pensar; as autorreflexões profundas; a recuperação de cons; a busca da autolibertação consci-

encial; o abertismo consciencial sem ingenuidades; o destemor cosmoético das verpons; a autevo-

lução cosmoética; a recin; a recéxis; a implementação da rotina útil no dia a dia; a opção lúcida 

pela Acertologia. 

 

Parafatologia: a procrastinação do estado vibracional (EV) profilático; os bagulhismos 

energéticos; a falta de domínio do energossoma; a falta de projetabilidade lúcida; as energias do-

entias do senso de sacrifício antievolutivo espalhadas nos ambientes, alimentando a poluição am-

biental; a troca de amparadores extrafísicos por guias amauróticos; as pegadas anticosmoéticas 

multimilenares precisando de reurbanização extrafísica; o desenvolvimento energossomático;  

o desenvolvimento da Parapercepciologia; o planejamento da ressoma pontuando os ajustes gru-

pocármicos; o excerto retrobiográfico esclarecedor da historicidade consciencial; a iscagem lúcida 

da consciência aprofundando a compreensão da dinâmica interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da assedialidade 

interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da imprestabilida-

de; o princípio da evolução consciencial; o princípio da desassedialidade interconsciencial;  

o princípio “isso também passa”. 

Codigologia: a inaplicabilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do 

código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: a técnica da análise autocrítica; a técnica da tares; a técnica da assim-de-

sassim; a técnica interassistencial da tenepes; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas cons-

cienciométricas; a técnica da recin. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólo-

gos; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Ofiexistas; o Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos dos holopensenes patológicos; os efeitos da estagnação evoluti-

va; os efeitos constrangedores das omissões deficitárias enquanto multiprivações vitais; os efei-

tos das estigmatizações conscienciais; o efeito halo da Cosmoeticologia; o efeito promissor da 

educação infinita. 

Ciclologia: o ciclo autodesajuste–autajuste fino; o ciclo passado-presente-futuro; o ci-

clo infância-adolescência-adultidade-maturidade; o ciclo robéxis-recin-recéxis; o ciclo belicosi-
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dade-pacifismo; o ciclo pré-humanidade–humanidade; o ciclo amoralidade-moralidade-autocos-

moética. 

Enumerologia: as imaturidades; as autoinsensatezes; as autossabotagens; os autoconfli-

tos; as autorrepressões; os autotravões; as perdas evolutivas. A incompreensão do autossacrifício; 

a premência do autoimperdoamento; a necessidade do autodesassédio; a indispensabilidade da au-

torganização; a precisão da pró-evolutividade; o investimento na assertividade; a urgência do he-

teroperdoamento. 

Binomiologia: o binômio feito-efeito; o binômio ferida-dor; o binômio conflito-acritici-

dade; o binômio ato-parafato; o binômio concausa-sincronicidade; o binômio autoincompreen-

são–senso de injustiça; o binômio autocompreensão-heteroperdoamento; o binômio assistenciali-

dade–teto parapsíquico; o binômio autaprendizado–reconciliabilidade evolutiva. 

Interaciologia: a interação autagressão-heteragressão; a interação autodepreciação- 

-autossubmissão; a interação impulsividade-negligência; a interação irracionalidade-apagogia; 

a interação autolucidez-autodiscernimento; a interação clarividência-clariaudiência. 

Trinomiologia: o trinômio egolatria-autofragilidade-impotência; o trinômio mágoa–ba-

gulho emocional–autodesequilíbrio; o trinômio autocorrupção-interprisão-desacerto; o trinômio 

erro-dívida-travão; o trinômio repetência-mimese-robéxis; o trinômio aprendizado-autevolução- 

-recomposição; o trinômio verdades absolutas–verdades relativas de ponta–acertos grupocár-

micos. 

Polinomiologia: o polinômio vulnerabilidade-fraqueza-estagnação-gargalo; o polinô-

mio credulidade-ingenuidade-autengano-autoilusão; o polinômio autodesilusão-autoimpotência- 

-autodesajuste-autodepressão; o polinômio incertezas-indecisões-omissões-opressões; o polinô-

mio dúvida-autorreflexão-autoposicionamento-autodecisão; o polinômio intenções-planejamen-

to-perspectiva-prospectiva; o polinômio autodesafio-autempoderamento-autesforço-autossupe-

ração. 

Antagonismologia: o antagonismo privação / libertação; o antagonismo autorreconcili-

ação / autoculpa; o antagonismo autodesconforto / bem-estar; o antagonismo apedeutismo / inte-

ligência evolutiva; o antagonismo tendência ao convencimento / tendência ao esclarecimento;  

o antagonismo autequilíbrio / autestigmatização; o antagonismo autotortura / autoimperdoamen-

to; o antagonismo procrastinação / autorganização; o antagonismo autorresponsabilidade / au-

todescomprometimento; o antagonismo autolealdade / autossabotagem. 

Paradoxologia: o paradoxo do autesforço antievolutivo; o paradoxo de o credor poder 

tornar-se devedor; o paradoxo de a heterassedialidade manifestar a autassedialidade; o parado-

xo de o vitimizador ser vítima de si próprio. 

Politicologia: a subcerebrocracia; a ditadura do psicossoma; a evoluciocracia; a supera-

ciocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei da pena patológica de talião; a lei de ação e reação; a lei do menor es-

forço evolutivo. 

Fobiologia: a xenofobia; a autoconscienciofobia; a autocriticofobia; a mentalsomatofo-

bia; a lucidofobia; a autodiscernimentofobia; a autevoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da bússola conscienci-

al danificada; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da insegurança; a síndrome da 

subestimação; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a autassediomania; a fracassomania. 

Mitologia: os mitos milenares; o mito das certezas absolutas inabaláveis; o megamito 

protorreptiliano da elevação íntima pela dor e o sofrimento. 

Holotecologia: a absurdoteca; a apriorismoteca; a controversoteca; a nosoteca; a trafa-

roteca; a consciencioteca; a didaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Desviaciologia; a Anticosmoeticologia; a An-

tiprofilaxiologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia;  

a Intrafisicologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Pararreurbanologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pré-serenona; a isca humana inconsciente; a consciência maxipe-

ça; a consciência anticosmoética; a consciência assediadora; a consciência assediada; a consciex 

guia amaurótica; a consciência sectária; a conscin semperaprendente. 

 

Masculinologia:  o sacrificado; o sofrido; o saboteador; o mártir; o herói; o masoquista; 

o sádico; o insensato; o vitimizador; o vitimizado; o coitado; o malévolo; o repressor; o reprimi-

do; o procrastinador; o murista; o acanhado; o crédulo; o infantilizado; o confiante; o indeciso;  

o sugestionável; o amedrentador; o amedrentado; o mortificado; o mortificador; o pusilânime;  

o ciumento; o ingênuo; o celibatário; o sexólatra; o religioso; o beligerante; o assassino; o suicida; 

o santo; o estigmatizado; o estigmatizador. 

 

Femininologia: a sacrificada; a sofrida; a saboteadora; a mártir; a heroína; a masoquista; 

a sádica; a insensata; a vitimizadora; a vitimizada; a coitada; a malévola; a repressora; a reprimi-

da; a procrastinadora a murista; a acanhada; a crédula; a infantilizada; a confiante; a indecisa;  

a sugestionável; a amedrentadora; a amedrentada; a mortificada; a mortificadora; a pusilânime;  

a ciumenta; a ingênua; a celibatária; a sexólatra; a religiosa; a beligerante; a assassina; a suicida;  

a santa; a estigmatizada; a estigmatizadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens er-

rans; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens defectivus;  

o Homo sapiens transmigratus; o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sacrifício antievolutivo egocármico = o da atuação da consciência 

quando geradora dos desacertos autevolutivos; sacrifício antievolutivo grupocármico = o da atua-

ção da consciência quando geradora dos desacertos evolutivos grupais. 

 

Culturologia: a idiotismos culturais; a cultura da improdutividade evolutiva; a cultura 

do ignorantismo; a cultura malévola; a superação dos idiotismos culturais; o apreço pelo multi-

culturalismo. 

 

Tabelologia. Eis, ao modo de exemplo, em ordem alfabética, a tabela confrontativa de 

15 itens explicitando as posturas regressivas próprias do sacrifício antievolutivo contraponteados 

pelos respectivos posicionamentos sadios: 

 

Tabela  –  Confrontos  Posturas  Regressivas  /  Posicionamentos  Sadios 

 

N
os

 Posturas  Regressivas Posicionamentos  Sadios 

01. Autofraqueza Autempoderamento 

02. Autovitimização Autorresponsabilidade evolutiva 

03. Bloqueios energéticos  Movimentação energética 

04. Crendices Princípio da descrença (PD) 

05. Dramatização Sobrepairamento 

06. Fantasias, imaginação Senso de autorrealidade 

07. Heterodomínio Autodomínio 
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N
os

 Posturas  Regressivas Posicionamentos  Sadios 

08. Impulsividade Ponderação 

09. Pertúrbios emocionais Autorreflexão 

10. Preconceito Autenfrentamento 

11. Senso de carência Senso de assistência 

12. Timidez Ousadia cosmoética 

13. Vampirização Doação de energias 

14. Visão intrafísica Visão multidimensional 

15. Verdades absolutas Verdades relativas de ponta 

 

Autorreflexão. Importa discernir quanto àquelas personalidades de evolução avançada, 

fazendo autossacrifício cosmoético, no intuito de sustentar os resgates às miríades de consciências 

com o objetivo de apagar as pegadas dos holopensenes patológicos, evitando, assim, a degradação 

consciencial maior desenvolvida ao longo dos milênios. 

Acertologia. Cabe o autesforço da interassistencialidade, sem solução de continuidade, 

na evitação de alimentar os prejuízos, atravancadores da própria evolução refletindo ineludivel-

mente nos compassageiros evolutivos, enquanto megaacertos grupocármicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sacrifício antievolutivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autoconvicção:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Autovendagem:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Excerto  retrobiográfico:  Retrobiografologia;  Neutro. 

10.  Interprisão  grupocármica:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

11.  Irrenunciabilidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Nosografia  seriexológica:  Parageneticologia;  Neutro. 

13.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  em  sofrimento:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  SACRIFÍCIO  ANTIEVOLUTIVO,  PRODUTO  DO  MODUS  

OPERANDI  DOENTIO,  GERA  E  EXPÕE  AS  MAZELAS  IMPE-
DITIVAS  DO  AVANÇO  CONSCIENCIAL,  PELA  CONTAMINA-
ÇÃO  DO   PRESENTE-FUTURO,  EGO  E  GRUPOCÁRMICO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece alguma manifestação de autossacrifí-

cio antievolutivo na autoconsciencialidade? Em quais condições? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  As Sufragistas.Título Original: Suffragette. País: Reino Unido. Data: 2015. Duração: 106 minutos. Gê-

nero: drama. Direção: Sarah Gavron. Legendado: Inglês & Português. Elenco: Carey Mulligan; Helena Bonham Carter; 
Mery Streep; Brendam Gleeson; Anne-Marie Duff; Ben Wishaw; Romola Garai; & Samuel West. Roteirista: Abi Mor-

gan. Produção: Alison Owen & Faye Ward. Companhia: Bir Film. Sinopse: O início da luta do movimento feminista  

e os métodos incomuns de batalha. As mulheres enfrentaram os próprios limites pela causa e desafiaram o Estado extre-
mamente opressor. A história é baseada em fatos reais. 

2.  Milada. Título Original: Milada. País: EUA & República Checa. Data: 1990. Duração: 130 minutos. Gê-

nero: Drama biográfico. Cor: colorido. Legendado: Inglês & Português. Direção: David Mrnka. Elenco: Ayelet Zurer; 
Roberto Gant; Vica Kerekes; Aňa Geislerová; & Ivana Chýlková. Produção: David Mrnka. Música: Aleš  řezina. Si-

nopse. Milada Horáková, advogada e ativista de direitos humanos, política checa defensora dos salários iguais para mu-

lheres, pensão alimentícia para crianças e várias outras coisas, morreu sendo executada pelo regime comunista da Checos-
lováquia, sob acusação de conspiração e traição. Devido à dedicação foi destacada entre as maiores mentes daquele 

tempo. 

3.  Uma Luz na Escuridão. Título Original: Shining Through. País: Reino Unido & EUA. Data: 1992. Dura-

çaõ: 2h. 12 min. Gênero: drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Elenco: Michael Douglas; Melanie Griffith; 

Liam Neeson; Joely Richardson; John Gielgud; Francis Guinan; Patrick Winczewski; Antonhy Walters; Victoria Shalet; 

& Sheila Allen. Direção: David Seltzer. Fotografia: Jan de Bont, A.S.C. Produção: Sandollar. Música: Michael Ka-
mem. Companhia: 20th Century Fox. Música: Christpher S. Brooks. Sinopse: Durante a 2a Guerra Mundial, a jovem 

mulher Linda Voss (Melanie Griffith) tenta arrumar emprego com o advogado Ed Leland (Michael Douglas). Ela depois 

descobre ser o chefe oficial do Serviço Secreto e acaba se envolvendo em missão secreta. 

 

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 652 a 653 e 673 a 675. 
2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.446. 

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

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 336. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O saldo gesconográfico é ganho, crédito, rendimento ou fruto evolutivo, 

pelo emprego dos aportes recebidos, resultante dos autesforços de escrita conscienciológica auto-

pesquisística ou grafotares pessoal publicada na atual vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo saldo vem do idioma Italiano, saldo, “diferença entre duas so-

mas de débito e de crédito que as iguala ou fecha”. Surgiu no Século XVII. O termo gestação de-

riva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Apareceu 

em 1726. A palavra consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia 

provém do idioma Grego, graphé, “escrita; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 01.  Saldo gesconológico. 02.  Resultado da escrita proexológica.  

03.  Colheita gesconográfica. 04.  Montante líquido da produção conscienciográfica. 05.  Súmula 

gesconográfica pessoal. 06.  Ganho gesconográfico. 07.  Saldo das gescons. 08.  Total resultante 

de esforços gesconográficos. 09.  Fruto gesconográfico. 10.  Cálculo da evolução pela escrita. 

Neologia. As 4 expressões compostas saldo gesconográfico, saldo gesconográfico juve-

nil, saldo gesconográfico adulto e saldo gesconográfico pré-dessomático são neologismos técni-

cos da Autogesconologia. 

Antonimologia: 1.  Saldo da produção acadêmica pessoal. 2.  Resultado da própria es-

crita poético-literária. 3.  Súmula financeira obtida pela escrita. 

Estrangeirismologia: o quantum gesconográfico atual; o compte-rendu autoprodumétri-

co escrito; o curriculum vitae pessoal; a antipostergação autogesconográfica ad infinitum; a per-

formance gesconográfica; o status mentalsomático; o follow-up grafopensênico; o know-how 

conscienciográfico; o ensemble de l’ouvrage evolutivo pessoal; o rassemblement autogesconomé-

trico; o épanouissement evolutivo; o acid test da escrita; o superavit gesconográfico; o strong 

profile; o low profile; o tour de force gesconográfico pessoal; o Autocognitarium; o Mentalsoma-

rium; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autodesempenho gesconológico. 

Coloquiologia: livro publicado, trabalho dobrado. 

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

1.  “Autorado. Se você já publicou uma gescon, é bom perguntar: – “A minha obra es-

crita corresponde ao nível de minha Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)?”. 

2.  “Autoradologia. Ao superar-se, além de melhorar a autoperformance, a conscin au-

tora amplia o alcance da conscienciografia pela expansão da autocognição e o autoideário focados 

na grafopensenidade assistencial evolutiva”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da produtividade tarística; o holopensene pessoal 

da Conscienciometria; os grafopensenes; a grafopensenidade; o autajuste fino grafopensênico;  

o rastro grafopensênico pessoal; o holopensene pessoal da assertividade grafoproexológica; a au-

torreestruturação pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a superação da 

patopensenidade através da produtividade grafotarística; a reciclagem das retrofôrmas holopensê-

nicas por meio da escrita libertária; o burilamento do materpensene conscienciográfico pessoal. 
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Fatologia: o saldo gesconográfico; o balanço do autexemplarismo grafotarístico; o resul-

tado da divulgação dos achados parapsíquicos; a análise dos benefícios recebidos e doados na es-

crita; a checagem do rédito evolutivo na utilização dos aportes da escrita; o acerto do passo evolu-

tivo grafotarístico; a somatória pretérita da autoria convencional; a linha do tempo das autoges-

cons; a contabilidade do autorado conscienciológico; o total das retribuições grafotarísticas frente 

aos múltiplos aportes recebidos; a categorização das gescons pessoais; o exame do valor assisten-

cial da própria obra através dos feedbacks dos leitores; a conta-corrente da produção tarística;  

o cômputo das instituições de ensino frequentadas; a soma da contribuição dos professores; a so-

matória das bolsas de estudos recebidas; as bibliotecas disponíveis; as obras consultadas; os auto-

res lidos; as viagens de autaperfeiçoamento; os estoques de conhecimento adquiridos; a residência 

proexogênica impulsionando a escrita; a inspeção das obras conscienciológicas lidas; o levanta-

mento da participação em cursos conscienciológicos; a gratidão pelos estudos convencionais em 

todos os níveis; as tertúlias conscienciológicas assistidas; a redescoberta da própria produção ges-

conográfica; a comparação crítica entre toda a escrita pessoal publicada; o continuísmo verbeto-

gráfico; a análise dos públicos-alvo alcançados; os neologismos concebidos nas autogescons;  

a contribuição tarística ao grupocarma; o leque multitemático conquistado pelo veteranismo na 

escrita; a verificação dos avanços qualiquantitativos nas obras escritas pessoais; a superação do 

estigma antigesconográfico; a avaliação dos acréscimos assistenciais gesconográficos; o saldo das 

aspirações gesconográficas futuras; a responsabilidade diante do saldo gesconográfico insuficien-

te ou suficiente; o inventário das especializações grafotarísticas; o percentual de neoideias consci-

enciológicas autovivenciadas contido na obra pessoal; os encargos cosmoéticos resultantes das 

verpons publicadas; a autocorreção da meta proexológica através da escrita; os créditos de auto-

descondicionamento cerebral para e pela escrita multidimensional; a rentabilidade evolutiva re-

sultante da vontade tarística granítica; a contabilidade das sementeiras gesconológicas plantadas 

sem fins lucrativos; a rememoração gratulatória do elenco de consciências amparadoras no pro-

cesso da escrita; o saldo gesconológico motivando a resiliência redacional; o resultado produtivo 

do autodidatismo decorrente da produção tarística pessoal; o superávit gesconográfico impulsio-

nando os autolimites na tares multidimensional; o autoinvestimento na Pré-Intermissiologia atra-

vés da grafoassistência contínua; o acúmulo dos ganhos por mio de gescons interassistenciais co-

laborando na oportuna conquista da autodesperticidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os cons gesconoló-

gicos recuperados; os extrapolacionismos fomentando autossuperações na grafoassistência; o so-

matório das achegas extrafísicas auxiliares às autogescons; o cabedal de paravivências úteis à es-

crita multidimensional; o megacrédito evolutivo recebido através do Curso Intermissivo (CI) pes-

soal; as retrocognições holobiográficas parapatrocinadas; a parapercepção dos autentrelinhamen-

tos de escritas de vidas passadas; as pesquisas auto-holobiografológicas frutificando em neoges-

cons; a escrita parapsíquica nas dobras do cotidiano; as parapreceptorias técnicas; a atuação junto 

ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial via autoconscienciografia; a tenepes en-

quanto fonte inesgotável de dados de pesquisa; a autancoragem na paraprocedência proporciona-

da pela ampliação do saldo gesconográfico; o acesso pessoal à Central Extrafísica da Verdade 

(CEV); as parassincronicidades permeando a escrita; os banhos energéticos sinalizando a rentabi-

lidade dos autesforços na tares; o investimento dos amparadores técnicos através da paracomuni-

cação com o escritor; a autoversatilidade parapsíquica no exercício da grafotares; os auto e hete-

rodesassédios mentaissomáticos viabilizados na escrita; a progressão da autopotência energética 

pela escrita tarística técnica; as paraconexões do puzzle pessoal esclarecidas frente à crescente 

abrangência temática na escrita pessoal; a oportuna vivência da pangrafia diante do vasto saldo 

gesconográfico pessoal; o autorrevezamento multiexistencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autadesassédio-heterodesassédio; o sinergismo autescri-

ta-autorresponsabilidade; o sinergismo saúde somática–escrita benigna; o sinergismo gescono-

lógico voluntariado-escrita; o sinergismo escrita multidimensional–higidez energética. 

Principiologia: o princípio da escrita evolutiva; o princípio da verbação; o princípio da 

escrita assistencial prioritária; o princípio “isso não é para mim” aplicado à escrita; o princípio 

da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as autoconquistas gesco-

nográficas. 

Teoriologia: a teática conscienciografológica; a teática proexológica; a teática grafoas-

sistencial; a teática do 1% de teoria e 99% de prática. 

Tecnologia: as conscienciografotécnicas; a técnica da egobiografia proexológica com-

parada; as técnicas proexológicas; as técnicas de publicação; a técnica do balanço consciencio-

gráfico; a técnica do confor; a técnica da escrita simultânea de várias gescons; a técnica de in-

terreferenciar as obras pessoais. 

Voluntariologia: o reconhecimento dos aportes à escrita provenientes do voluntariado 

conscienciológico; o voluntariado da Holomemória da Conscienciologia; o voluntariado da As-

sociação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o vo-

luntariado da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o voluntariado da 

União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON). 

Laboratoriologia: os laboratórios de escrita conscienciológica; o laboratório conscien-

ciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Se-

renarium; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

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

dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólo-

gos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos auto e heterodesassediadores da gesconografia evolutiva pessoal; 

os efeitos dos autesforços gesconográficos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos benéficos 

da autodepuração da escrita; os efeitos das autossuperações grafopensênicas; os efeitos grupo-

cármicos da produtividade gesconográfica pessoal; os efeitos parassociais das gescons cosmoé-

ticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses verponísticas continuamente ativadas; as neossinap-

ses autorreciclogênicas em pleno funcionamento. 

Ciclologia: o ciclo autopesquisa-escrita-publicação; o ciclo consciencioterápico autoin-

vestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação aplicado à autotares; o ciclo holo-

biográfico identificação-retribuição-contribuição; os ciclos de qualificação da tares interassis-

tencial; o ciclo planejamento-escrita-autorreorganização; o ciclo da semperaprendência princi-

piante-veterano; o ciclo produtor de autogescons tarísticas; o ciclo antievolutivo de sucessivos 

projetos gesconográficos irrealizados. 

Enumerologia: a eliminação das autoculpas; o fim das autodecepções; a superação das 

autossabotagens; o esgotamento das autovergonhas; o encerramento das autoinferioridades; a ne-

gação das autossuperioridades; o descarte das autovanglórias nas sucessivas revisões da autescri-

ta. O saldo tarístico; o saldo autorrevezamental; o saldo interassistencial; o saldo egocármico;  

o saldo grupocármico; o saldo policármico; o saldo autevolutivo. 

Binomiologia: o binômio regularidade dos autestudos–regularidade dos registros para-

perceptivos; o binômio expansão-diversificação relativo ao público-alvo; o binômio erros-acertos 

aplicado aos grafopensenes pessoais; a assistência duplamente qualificada no binômio autovivên-

cia exemplarista–registro tarístico; o binômio autoprodumétrico metas definidas–atrasos recupe-

rados; o binômio autonegligência conscienciográfica–antiautoria evolutiva; o autodesempenho 

proexológico pautado no binômio autesforços convergentes–autorganização evolutiva. 
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Interaciologia: a interação obra escrita–autoproéxis; a interação saldo gesconográfi-

co–holobiografia pessoal; a interação fases gesconográficas–fases da vida; a interação ampara-

dor-amparando; a interação cérebro-paracérebro na escrita avançada; a interação verpons-tares; 

a interação escritor-leitor. 

Crescendologia: o crescendo obra iniciante–obra madura; o crescendo da autoconfian-

ça parapsíquica; o crescendo da autolucidez extrafísica; o crescendo da autoqualificação inte-

rassistencial gesconográfica; o crescendo escrita convencional–escrita tarística; o crescendo do 

compromisso verponológico; o crescendo corpus convencional–corpus conscienciológico;  

o crescendo linguagem escrita–linguagem telepática–conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio gratidão-retribuição-autoprogressão; o trinômio autopes-

quisa-autoparapercepção-autocomunicabilidade; o saldo do trinômio comitês-pareceristas-revi-

sores; a checagem do trinômio lançamentos de livros–eventos–comemorações editoriais; o trinô-

mio experiência–registro–texto publicado; o trinômio iniciativa-decurso-acabativa; o trinômio 

autocompreensão da proéxis–autodirecionamento evolutivo–autorrealização tarística. 

Polinomiologia: a autoprodumetria frente ao polinômio artigo-livro-verbete-palestra- 

-curso; o polinômio leituras-pesquisas-inspirações-neoideias; o polinômio utilidade-clareza-ob-

jetividade-qualidade-quantidade; o polinômio holopensenizações temáticas–públicos-alvo–abor-

dagens–resultados; o polinômio autescrita científica convencional–autescrita poética–autescrita 

literária–autescrita religiosa–autescrita mercadológica; o polinômio Holoteca-Holociclo-biblio-

tecas-livrarias; o polinômio vontade-intenção-realização-satisfação. 

Antagonismologia: o antagonismo crédito / débito; o antagonismo projeto aberto / obra 

acabada; o antagonismo aproveitamento do tempo / esbanjamento do tempo; o antagonismo es-

crita evolutiva / escrita involutiva; o antagonismo escrita aquém do autopotencial / escrita além 

do autopotencial; o antagonismo superavaliação / subavaliação. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de a escrita convencional poder precisar ser 

abandonada por autossuperação e valorizada por autorrespeito; o paradoxo de a obra pessoal 

assinada individualmente ser multidimensionalmente de coautoria grupal. 

Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a autevoluciocracia; as 

políticas editoriais. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço pessoal; a lei da proporciona-

lidade sementeira-colheita. 

Filiologia: a proexofilia; a grafofilia; a taristicofilia; a neofilia; a comunicofilia; a evolu-

ciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição. 

Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada. 

Mitologia: os mitos eletronóticos; a queda dos mitos ancestrais pelo conhecimento teáti-

co; o mito do exclusivismo autoral. 

Holotecologia: a gesconoteca; a conscienciometroteca; a holomnemoteca; a grafopense-

noteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a argumentoteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autogesconologia; a Autobiografologia; a Recexologia; a Evolu-

ciologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Enciclografia; a Grupocarmologia; a Taristicolo-

gia; a Seriexologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a equipex de amparadores da escrita;  

a conscin enciclopedista; o escritor pesquisador; a conscin autora 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 defensor de tese conscienciológica; o autor de livro; o ver-

ponólogo; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

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

 

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 defensora de tese conscienciológica; a autora de livro;  

a verponóloga; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a vo-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumen-

tator; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saldo gesconográfico juvenil = o da produção escrita publicada na fase 

da preparação da proéxis pessoal; saldo gesconográfico adulto = o da produção gesconológica pu-

blicada na fase da consecução da autoproéxis; saldo gesconográfico pré-dessomático = o das ges-

cons publicadas na totalidade da vida intrafísica. 

 

Culturologia: a cultura conscienciométrica; a cultura da primazia da escrita; a cultura 

conscienciológica; a Holoculturologia Holocármica; a cultura da Cogniciologia Evolutiva;  

a cultura da Evoluciologia; o patrimônio cultural e paracultural acumulado nas múltiplas vidas 

intrafísicas. 

 

Autossuperação. Considerando a Auto-Holobiografologia, eis, na ordem funcional,  

7 passos indicando a holomaturescência gesconológica da conscin autora, homem ou mulher, re-

lacionados à autossuperação da escrita científica convencional, rumo à grafotares policármica: 

1.  Dissidência: pesquisar a fundo, dentro do paradigma científico convencional, os estu-

dos e autores mais avançados, dissidentes da ciência em questão. 

2.  Colapso: elencar os conceitos convencionais avançados, porém colapsíveis diante da 

realidade multidimensional e multiexistencial. 

3.  Argumentação: desconstruir os referidos conceitos através de argumentação tarísti-

ca, explicativa da realidade multidimensional, nos termos do paradigma consciencial. 

4.  Neoconceitos: apresentar e / ou construir neoconceitos da Conscienciologia mais ex-

plicativos da realidade em foco, conforme a racionalidade paracientífica. 

5.  Bússola: priorizar a Descrenciologia e a Cosmoética enquanto fios condutores do iní-

cio ao fim dos trabalhos autopesquisísticos. 

6.  Saldo evolutivo: assinalar débitos, avanços proporcionados, trafares mitigados, trafo-

res desenvolvidos e reciclagens envolvidas na experiência pessoal junto à Ciência Convencional. 

7.  Retribuição: publicar gescon holobiográfica, autorrevezamental, para agradecer e re-

tribuir os aportes recebidos, fazendo a tares aos compassageiros e a si mesmo, no momento pre-

sente e em vida futura. 
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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 saldo gesconográfico, 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.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  FEP  do  intermissivista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Inventário  de  gescons:  Proexologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Somatório  assertivo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

 

O  SALDO  GESCONOGRÁFICO  É  POTENTE  ALAVANCA   
DA  AUTOCOERÊNCIA  MENTALSOMÁTICA  DA  CONSCIN  

ESCRITORA,  DEMARCANDO  QUALIFICAÇÃO,  AMPLIAÇÃO  

E  ESPECIALIZAÇÃO  DA  TARES  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já verificou o saldo gesconográfico pessoal? Se-

ria o presente momento oportuno para refazer tal balanço? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamentos na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 
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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 410, 417, 484, 489, 497, 524, 609, 527 e 528. 
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S A N G U E  
( 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 sangue é o tecido líquido circulante pelas artérias e veias do soma huma-

no e de outros animais, sendo responsável pelo transporte de substâncias vitais, manutenção, re-

gulação e proteção do corpo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo sangue vem do idioma Latim, sanguem, e este de sanguis, “san-

gue”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Tecido sanguíneo. 2.  Seiva vital. 

Antonimologia: 1.  Linfa. 2.  Bile. 3.  Plasma. 4.  Hormônio. 

Estrangeirismologia: o modus operandi técnico do coletador de sangue; o personal 

style de atendimento ao assistido; os insights no ato da coleta; o rapport com amparador extrafísi-

co de função; o practitioner interassistencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscenimento 

quanto à sobrevivência do soma. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Sangue não 

limpa. Sangue suja sempre. 

Coloquiologia: o sangue bom; o sangue do meu sangue; o suar sangue; o sangue derra-

mado; o sangue de barata; o sangue frio; o sangue quente; o pacto de sangue. 

Ortopensatologia: – “Sangue. O sangue é mais espesso que a água”. “A irritação 

esquenta o sangue”. “A imperturbabilidade refresca a corrente circulatória”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes; 

a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a autopen-

senização madura; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; o holopensene da maturidade consciencial. 

 

Fatologia: o sangue; os tipos de sangue; o fator Rh; a compatibilidade sanguínea; o doa-

dor universal; o receptor universal; os exames de sangue; o hemograma; o teste de tipagem san-

guínea; o sangue mantendo a saúde do soma; o senso de autorresponsabilidade com a vida; o san-

gramento; os acidentes com hemorragia; a interassistência pela transfusão; o ato voluntário de do-

ação sanguínea; a autodisponibilidade fraterna do doador; o comprometimento com a interassis-

tencialidade; a empatia; a imparcialidade; a humanização nos atendimentos; as atitudes cosmoéti-

cas do profissional de saúde; o trabalho em equipe; a satisfação íntima pós-atendimento; o aute-

xemplarismo; os cuidados prévios à doação; os bancos de sangue; a burocracia da doação; os mi-

tos e verdades sobre doação; a carência de sangue humano para transfusão; as campanhas pró-do-

ação; o desperdício de sangue; a sala de coleta de sangue; a assistência no ato da coleta; a atenção 

ao paciente; a atenção especial ao doador; a abordagem à pessoa sadia; a abordagem à pessoa do-

ente; os cuidados especiais com crianças na coleta; a prontidão interassistencial; os plantões em 

hospitais de pronto-socorro; o bom humor no plantão; o plantão de 24 horas; a assistência pontual 

de pronto-socorro; o socorro a acidentados; o atendimento inadequado; os melindres; as mágoas; 

a autorreflexão eliminando os pavores irracionais quanto ao sangue; a consciencioterapia ajudan-

do na superação dos medos; o olhar nos olhos do paciente na tarefa do esclarecimento, desdrama-

tizando as apreensões. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os cuidados holos-

somáticos do coletador de sangue; a iscagem interconsciencial lúcida no momento da coleta; os 

chacras palmares; a energia acalmante exteriorizada para o paciente; o autencapsulamento ener-

gético; a conexão com o amparo extrafísico de função; os bolsões extrafísicos especializados em 

assistência a emergências e acidentes; o campo energético instalado em atendimentos hospitala-

res; a assimilação energética simpática (assim); a desassimilação energética simpática (desassim); 

a continuação do atendimento ao paciente na tenepes; os retrotraumas enquanto possível origem 

das fobias relativas ao sangue. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo doador-receptor de sangue; o sinergismo interassisten-

cial entre a equipe multidisciplinar de coleta, favorecendo o acolhimento do assistido. 

Principiologia: o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da dedica-

ção; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); 

o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio 

da convivialidade sadia.  

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC); o código pessoal de prioridades 

evolutivas; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da megafraternidade; o código de 

convivialidade; o código de ética profissional; o código pessoal de fraternismo. 

Teoriologia: a teática da interassistencialidade; a teoria da grupalidade prevendo opor-

tunidades de acertos multisseculares; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da megafra-

ternidade; a teoria e prática do exemplarismo cosmoético; a teoria do vínculo profissional; a teo-

ria da aptidão assistencial. 

Tecnologia: a técnica da coleta de sangue; a técnica da verificação da temperatura 

ideal do sangue; a técnica das provas hematológicas; a técnica do binômio coexistencial admira-

ção-discordância; a técnica de o menos doente assistir ao mais doente; a técnica da desdramati-

zação emocional; a técnica do acolhimento. 

Voluntariologia: o voluntariado na área da enfermagem; o voluntariado consciencio-

lógico; o voluntariado cuidador; o paravoluntariado tenepessista; o voluntariado cosmoético; 

o voluntariado da tares; o voluntariado conscienciológico da Cuidadologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

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

viologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; 

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito halo do heteroperdão; o efeito da autodisponibilidade assistencial 

no atendimento do paciente; o efeito da saúde emocional no acolhimento ao paciente hemofóbi-

co; o efeito dos autesforços evolutivos; os efeitos da força presencial.  

Neossinapsologia: as neossinapses da interassistencialidade fixadas para o resto da vida 

humana. 

Ciclologia: o ciclo ansiedade-fobia-pânico; o ciclo medo-acalmia-superação; o ciclo da 

recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo teaticológico do 1% da 

teoria–99% da prática; o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo 

virtuoso de atendimentos bem feitos; o ciclo recepção–cadastro–pré-triagem–coleta–lanche;  

o ciclo intencionalidade benévola–amparabilidade–potencialização da assistência. 

Enumerologia: o sangue humano; o sangue artificial; o sangue idôneo; o sangue venci-

do; o sangue hemolizado; o sangue fracionado; o sangue aquecido. A recepção; a doação; a cole-

ta; a transfusão; a conservação; o armazenamento; a liberação. 
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Binomiologia: o binômio doação-altruísmo; o binômio autabnegação-recomposição; 

o binômio gentileza-acolhimento; o binômio conduta-padrão–conduta-exceção; o binômio esfor-

ço-satisfação; o binômio reconhecer erros–promover reconciliação. 

Interaciologia: a interação saúde somática–saúde consciencial; a interação assistente- 

-assistido; a interação coletador-doador; a interação confiança-segurança entre cuidador e paci-

ente; a interação médico-paciente; a interação paciência–bom senso; a interação fatos-parafa-

tos; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação hemocentro–agências transfusio-

nais–posto de coleta.  

Crescendologia: o crescendo conscin assistencial–conscin tenepessável; o crescendo 

tensão-cuidado-alívio; o crescendo dos patamares evolutivos da consciência.  

Trinomiologia: o trinômio recomposição–acerto grupocármico–liberdade; o trinômio 

interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio assistente-amparador-as-

sistido; o trinômio autoconfiança-autodeterminação-autocontrole; o trinômio automotivação-tra-

balho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio postura assistencial–escuta–olhar–confiança; o polinômio 

momento certo–lugar adequado–companhia correta–assistência exitosa; o polinômio postura 

correta–empatia–voz–gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo pronto 

atendimento / omissão de socorro; o antagonismo acolhimento / ironia; o antagonismo recompo-

sição / interprisão grupocármicas; o antagonismo serenidade / ansiedade. 

Paradoxologia: o paradoxo da intervenção energética sem agressividade; o paradoxo 

de a melhoria individual poder reverberar na melhoria de todos; o paradoxo de o assistente ser  

o primeiro a ser assistido; o paradoxo de o cuidador não cuidar de si mesmo. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmocracia; a proexocracia; a meritocracia;  

a discernimentocracia; a lucidocracia; a exemplocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei da responsabilidade do 

mais lúcido; as leis do holocarma; as leis da Cosmoética; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a comunicofilia; a inten-

ciofilia; a recinofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a hemofobia; a aicmofobia; a belonofobia; a agliofobia; a astenofobia; a fo-

bia de tirar sangue; a tanatofobia; a vacinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do pânico; a síndrome da distor-

ção da realidade; a síndrome do infantilismo; a síndrome da procrastinação; a eliminação da sín-

drome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de não se colocar no lugar do outro; a superação da mania de recla-

mar; o fim da egomania. 

Mitologia: os mitos relacionados a sangue. 

Holotecologia: a medicinoteca; a assistencioteca; a geneticoteca; a semioteca; a somato-

teca; a convivioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Hematologia; a Somatologia; a Assepsio-

logia; a Higienologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Recexolo-

gia; a Taristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin intermissivista; o ser inte-

rassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin liberta e libertária; a conscin aglutinadora.  

 

Masculinologia: o doador de sangue; o hemoterapeuta; o hematologista; o farmacêutico; 

o bioquímico; o técnico em Hemoterapia; o técnico de análises clínicas e patologia; o coletador de 

sangue; o patologista; o médico; o paramédico; o enfermeiro; o assistente social; o técnico de en-

fermagem; o auxiliar de enfermagem; o atendente; o psicólogo; o nutricionista; o completista; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;  
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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 tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a doadora de sangue; a hemoterapeuta; a hematologista; a farmacêutica; 

a bioquímica; a técnica em Hemoterapia; a técnica de análises clínicas e patologia; a coletadora 

de sangue; a patologista; a medica; a paramédica; a enfermeira; a assistente social; a técnica de 

enfermagem; a auxiliar de enfermagem; a atendente; a psicóloga; a nutricionista; a completista;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;  

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 tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertuliana; 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens donator; o Homo sapiens in-

terassistens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens empathicus; o Homo sapiens altruisti-

cus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens benevolens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sangue tipo Rh-positivo = o mais comum, ocorrendo em 85% da Huma-

nidade; sangue tipo Rh-negativo = o mais raro, ocorrendo em 15% da Humanidade. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da serenidade; a cultura da 

responsabilidade; a cultura da conviviabilidade sadia; a cultura do respeito hierárquico; 

a cultura de deixar os ambientes higienizados. 

 

Calendário. O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado anualmente em 14 de 

junho. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em homenagem ao nasci-

mento de Karl Landsteiner (1868–1943), médico e imunologista austríaco, descobridor do fator 

Rh e estudioso da classificação dos tipos sanguíneos. 

 

Tabelologia. De acordo com a Hematologia, eis, na ordem alfabética, as 8 combinações 

possíveis entre os 4 tipos sanguíneos e os 2 fatores Rh, explicitando as possibilidades de doação 

e recepção: 

 

Tabela  –  Possibilidades  de  Doação  e  Recepção  para  cada  Tipo  Sanguíneo 

 

N
os

 Tipo  sanguíneo Doa  para Recebe  de 

01. A+ A+; AB+ A+; A−; O+; O− 

02. A− A+; A−; A +; A − A−; O− 

03. AB+ AB+ Todos: receptor universal 

04. A − A +; A − A−;  −; A −; O− 

05. B+ B+; AB+ B+; B–; O+; O− 

06.  −  +;  −; A +; A − B–; O− 

07. O+ A+; B+; AB+; O+ O+; O− 

08. O− Todos: doador universal O− 
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Questões. Sob a ótica da Taristicologia, eis, na ordem alfabética, 20 questionamentos 

respondidos, divididos em 10 mitos e 10 verdades, sobre a doação de sangue, para análise e refle-

xão do pesquisador ou pesquisadora interessados: 

 

A.  Mitos: 

01.  Alimentação. É necessário estar em jejum para doar sangue? Não, o jejum, ao con-

trário, inviabiliza a doação. 

02.  Alterações. Doar sangue engorda ou emagrece? Não, a doação não interfere no peso 

do doador. 

03.  Benefício. Apenas única pessoa é beneficiada com cada bolsa de sangue? Não, até  

4 pessoas podem ser beneficiadas. 

04.  Cronologia. Quem doa sangue deverá fazê-lo regularmente? Não, a doação é volun-

tária e não possui periodicidade determinada. 

05.  Debilidade. Doar sangue enfraquece o organismo? Não, o organismo repõe todo 

o volume, após a doação.  

06.  Densidade. A doação de sangue pode engrossar ou afinar o sangue? Não, o sangue 

continua com a mesma consistência. 

07.  Doenças. Há o risco de contrair doenças ao doar sangue? Não, o material é total-

mente descartável, sem risco de contaminação. 

08.  Dor. Doar sangue dói? Não, o procedimento é rápido e indolor. 

09.  Esgotamento. Há o risco de ficar sem sangue ao doar? Não, a medula repõe o san-

gue doado em cerca de 2 meses. 

10.  Vício. Doar sangue vicia? Não, a doação não provoca dependência.  

 

B.  Verdades: 

01.  Gestação. Gravidez e lactância impossibilitam a doação? Sim, gestantes e lactantes 

devem esperar o bebê completar o primeiro ano de vida antes de poderem doar sangue. 

02.  Gripe. Estados gripais impedem a doação? Sim, o ideal é aguardar pelo menos 

7 dias após a cura. 

03.  Idade. Há restrição de idade para o doador? Sim, é necessário ter entre 16 anos e 69 

anos, 11 meses e 29 dias (Ano-base: 2017). 

04.  Intervalo. É preciso esperar para tornar a doar sangue? Sim, a doação é realizada 

com intervalo mínimo de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. 

05.  Peso. O peso e a altura influenciam na doação? Sim, pessoas com peso inferior 

a 50kg não podem doar. 

06.  Segurança. O material usado na coleta é seguro? Sim, é individual e descartável. 

07.  Tempo. Doar é rápido? Sim, demora aproximadamente de 8 a 10 minutos, após 

a triagem. 

08.  Tipos. Qualquer tipo sanguíneo é aceito na doação? Sim, toda doação pode salvar 

vidas. 

09.  Trabalho. É possível retornar ao trabalho após doação de sangue? Sim, exceto em 

profissões envolvendo esforço físico ou com possível comprometimento da segurança pessoal ou 

de outrem.  

10.  Vacinas. Pode-se doar sangue após ter sido vacinado? Sim, porém o tempo a esperar 

varia de acordo com o tipo de vacina. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sangue, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
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02.  Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Agente  de  saúde  consciencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Atendimento  público  multidimensional:  Interassistenciologia;  Neutro.  

07.  Autoridade  consciencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Banco  de  sangue  humano:  Hematologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  assistente:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Enfermagem  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interação  cuidador-paciente:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

O  SANGUE  TEM  COMO  FUNÇÃO  PRIMORDIAL  A  MANU-
TENÇÃO  DA  VIDA.  A  AUTODISPONIBILIDADE  EM  DOAR  

REVELA  ALTRUÍSMO  E  COSMOÉTICA,  IMPACTANDO  POSI-
TIVAMENTE  O  SALDO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza o sangue circulante nas próprias veias 

e artérias? Possui abertismo, disponibilidade e responsabilidade interassistencial em relação à pre-

servação de vidas humanas? É doador(a) de sangue? 
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S A N T I F I C A Ç Ã O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A santificação é a ação, efeito, condição ou estado da pessoa supostamente 

considerada santa ou purificada perante a Ética e a Conviviologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo santificação deriva do idioma Latim, sanctificatio, “santificação”. 

Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Canonização. 2.  Beatificação. 3.  Soteriologia. 4.  Hagiologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo santifica-

ção: autossantificação; pré-santificação; pseudossantificação; santico; santidade; santificada; 

santificado; santificador; santificadora; santificante; santificar; santificável. 

Neologia. As 3 expressões compostas santificação amaurótica, santificação laica e san-

tificação psiquiátrica são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Excomunhão. 2.  Maldição religiosa. 3.  Inquisição. 

Estrangeirismologia: os eufemismos empregados ad nauseam; o descarte urbi et orbi 

do Universalismo; o superlobby da sacristia; a seita católica Opus Dei. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente das sensações  

de dor. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem as-

sediadores santificados. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do incenso e da sacristia; os sacropensenes; a sa-

cropensenidade. 

 

Fatologia: a santificação; a santidade; o estado de santificação; a canonização; a beatifi-

cação; a apologética; o incentivo à adoração; o nicho da adoração amaurótica; os ritos religiosos 

estupidificadores da consciência; a beatice; a beataria; as lavagens subcerebrais; a parafernália 

dos objetos saturadores das mentes entorpecidas; o emprego da Arte – música, pintura, escultura 

– para amestrar os incautos; os aliciamentos para as alienações; o salvacionismo piegas; a santifi-

cação reflexa ou em ricochete; a santificação de Jesus Cristo ou Krishna abrindo o caminho; a gu-

rulatria consentida e buscada; a adoração consentida pela pessoa; a exaltação paroxística da sim-

patia pessoal, mesmo contra a verdade dos fatos óbvios; as eminências pardas; os apelos sugestio-

nadores de superstições; as falácias canônicas medievalescas; o controle comocional das massas 

humanas impensantes; a robéxis; a santidade deliberada profissional; a defesa prioritária da auto-

biografia; a indução da concessão de cidadanias; a tacon; a demagogia religiosa; a edulcoração do 

homossexualismo; a apologética antibiológica do celibato; a solteirice demagógica; a exclusão do 

consorte; a evitação da divisão do estrelismo ou vedetismo; a pedofilia; a ausência da pesquisa ra-

cional imparcial; a ausência completa da Refutaciologia; a falta do esclarecimento lógico (tares); 

a falta da Cosmoética e do autodiscernimento; a falta da verbação; a despriorização evolutiva;  

a minimização dos megatrafares pessoais dos santos, ícones e heróis; o culto ao fanatismo; a au-

sência do realismo ou da racionalidade; a vida da pessoa fiel regrada por hábitos ridículos; as 

automortificações protorreptilianas; o simbologismo hipnótico; as badaladas sugestionadoras dos 

sinos; as imagens de barro; os incensos entorpecedores; a ganância pelo poder temporal;  

o exemplarismo tão somente doutrinário ou catequético; a teosebia; a divinização; a bovinolatria; 

o histrionismo religioso; a ignorância cultuada da despriorização evolutiva; a arma do inferno;  

o nivelamento das multidões por baixo; a manutenção das situações tradicionais, conservantistas 

ou dos idiotismos culturais; a fuga da Impactoterapia, do debate público e da Cosmoética Destru-
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tiva; o combate permanente às verdades relativas de ponta (verpons); as automimeses estagna-

doras; as interprisões grupocármicas. 

 

Parafatologia: os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs); as evocações 

doentias inconscientes; as interações autassédios-heterassédios; a ignorância quanto à autopara-

perceptibilidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a luta contra o princípio da descrença. 

Enumerologia: a catequese; a melifluidade; a ciliciação; o assistencialismo; o populis-

mo; a Sofística; a Dogmática. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio filáucia-solércia-perfídia; o trinômio astúcia-artimanha-em-

buste. 

Antagonismologia: o antagonismo falta de exemplarismo / presença de pontificação;  

o antagonismo liderança suntuosa / liderados indigentes; o antagonismo canonização / exco-

munhão; o antagonismo exposição / acobertamento. 

Politicologia: a teocracia; a ditadura religiosa. 

Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a religiomania; a beatomania; a misticomania. 

Mitologia: a Teomitologia; a mitificação técnica profissional. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a autopesquisoteca; a pedagogoteca; a mentalsomatote-

ca; a idiotismoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Parapatologia; a Psiquiatria; a Conviviologia; 

a Psicossomatologia; a Sexossomatologia; a Soteriologia; a Hagiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa fanática. 

 

Masculinologia: o fiel; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o homem con-

siderado santo; o guru; o religioso profissional. 

 

Femininologia: a fiel; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a mulher consi-

derada santa; a religiosa profissional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanctificatus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo 

sapiens automimeticus; o Homo sapiens cynicus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens 

vulgaris; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens infantilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: santificação amaurótica = a de Sri Sai Baba (1926–), na Índia; santifica-

ção laica = a de Francisco Cândido Xavier (“Chico” Xavier, 1910–2002); santificação psiquiátri-

ca = a de Josemaría Escrivá de Balaguer (1902–1975), o fundador esquizofrênico da seita Opus 

Dei, na Espanha. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Idolatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  SANTIFICAÇÃO,  EM  PLENA  ERA  DA 

COMUNICAÇÃO  GLOBAL,  É  O  ATESTADO  INCONTESTÁ-
VEL  DA  IGNORÂNCIA  GENERALIZADA  DA  MASSA  HUMA- 
NA  IMPENSANTE  QUANTO  À  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. A condição da santificação afeta você de algum modo? Em quais cir-

cunstâncias? 
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S A N T I F I C A Ç Ã O    D A S    P A T O L O G I A S  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A santificação das patologias é o recurso usado no paradigma católico para 

a conscin, homem ou mulher, identificar-se com o sofrimento de Cristo, visando a santidade atra-

vés da flagelação somática, moral e psicológica, autoimposta ou aceita. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra santificação deriva do idioma Latim, sanctificatio, “santificação”, 

e esta de sanctificare, “santificar”, constituída de sanctus, “estabelecido; sancionado; confirmado; 

santo; divino; bem-aventurado; ser mais elevado; nobre”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar 

a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”. Apareceu no Século XIII. O termo patologia vem do 

idioma Francês, pathologie, constituído pelos elementos de composição do idioma Grego, páthos, 

“doença; paixão; sentimento”, e logía, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Glorificação das patologias. 2.  Sacralização do sofrimento. 3.  Santi-

ficação das doenças. 4.  Veneração das enfermidades. 5.  Exaltação da morbidez. 

Neologia. As 3 expressões compostas santificação das patologias, santificação sincera 

das patologias e santificação fingida das patologias são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Cultivo do bem-estar. 2.  Dessacralização do sofrimento. 

Estrangeirismologia: os eufemismos empregados ad nauseam; o descarte urbi et orbi 

pelo Universalismo; o superlobby da sacristia; a seita católica Opus Dei. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à irracionalidade religiosa e ao emprego sadio do corpo humano. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Existem 

assediadores santificados. Sofrimento: opção infeliz. Existe sofrimento racional? 

Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – Santo do pau oco. 

Ortopensatologia: – “Santificação. Os atos contínuos de não pensar mal dos outros 

compõem, de fato, a ideia ou o conceito da autossantificação buscada pelos religiosos, através dos 

milênios, somente alcançada, de fato, de modo vivenciado e teático interdimensionalmente, pela 

conscin praticante diária da tenepes”. 

Filosofia: a filosofia da religião; a filosofia do misticismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do sofrimento santificador; o holopensene pessoal 

patológico; a intrusão heteropensênica; os patopensenes; a patopensenidade; a rigidez pensênica; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopen-

senes da autossuperação das apriorismoses; a busca da vivência da ortopensenidade. 

 

Fatologia: a santificação das patologias; a estigmatização autoimposta; a deliberação de 

compactuar com as patologias religiosas; a mediocridade; a mesquinharia; o primarismo evoluti-

vo; a ação estigmatizante voluntária; a inconsciência quanto à Cosmoética; a decisão equivocada; 

a autoimposição de sofrimento físico; os castigos; os flagelos para se santificar; os rituais de auto-

flagelação; a autotortura; os instrumentos de tortura; os instrumentos de mortificação corporal no 

ascetismo cristão; o cilício; as cordas de autoflagelação; as roupas incômodas; o pagamento de 

promessas religiosas com agressões somáticas; a autoimposição de restrição alimentar a fim de 

vencer as tentações do pecado; a restrição alimentar a fim de alcançar a santificação; a santidade 

do jejuador; a anorexia santa; a autopenitência; o sofrimento enquanto meio de se identificar com 

Cristo; a autopenitência; a santificação através da domesticação das necessidades físicas; o apego 

ao padecimento; a automortificação; a supervalorização do sofrimento; a escolha antievolutiva 
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pelo autodesprazer; o autassédio continuado; os distúrbios de personalidade; a santificação das 

patologias relativas às doenças psiquiátricas; a autocorrupção; o autoacumpliciamento; a autorres-

ponsabilidade quanto à ampliação da inteligência evolutiva (IE); a autolibertação emocional; a re-

siliência; a profilaxia da estigmatização; a autoconscientização cosmoética. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os heteras-

sédios extrafísicos sendo graves doenças ignoradas pela maioria dos componentes da Humanida-

de; a influência negativa dos guias extrafísicos amauróticos; a herança paragenética religiosa no-

sográfica; a melex anunciada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paragenética-Genética-Mesologia; o sinergismo noso-

gráfico fissuras conscienciais–psicose. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio cosmoético “aconteça o me-

lhor para todos”; o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos grupais de viti-

mização coletiva. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a falsa teoria religiosa de o sofri-

mento levar ao “reino dos céus”. 

Tecnologia: as técnicas patológicas de autotortura; a técnica do corpo saudável; a téc-

nica da mente sã em corpo são; a técnica da Autoconsciencioterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado religioso já dispensável; o voluntariado focado na luci-

dez evolutiva das consciências. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia. 

Efeitologia: o efeito das inculcações religiosas supervalorizando o sofrimento; os efei-

tos desestabilizadores da intraconsciencialidade nas práticas de autotortura; os efeitos nosográ-

ficos da autovitimização; os efeitos irreversíveis das mutilações; o efeito da desrepressão consci-

encial; o efeito do uso racional e evolutivo do soma; o efeito dos hábitos saudáveis. 

Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para mudança do padrão pensênico 

patológico. 

Ciclologia: o ciclo de desperdícios das autopotencialidades da conscin. 

Enumerologia: a autovitimização; a autopatopensenidade; a autonegligência; o autodes-

respeito; a autocorrupção; o autossofrimento vicioso; a automimese dispensável. 

Binomiologia: o binômio sofrimento-santificação; o binômio fé-sofrimento; o binômio 

sacrifício físico–purificação do espírito; o binômio autotortura–desequilíbrio mental. 

Interaciologia: a interação instrumento estigmatizante–consciência santa. 

Crescendologia: o crescendo miniautotorturas frequentes–suicídio; o crescendo auto-

mutilação-autodessoma; o crescendo patológico melin-melex; o crescendo autoflagelação-auto-

desamor. 

Trinomiologia: o trinômio dor-resignação-santificação; o trinômio privação-purifica-

ção-santificação; o trinômio irracionalidade-fanatismo-santidade; o trinômio corpo-mente-cons-

ciência. 

Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo raciocínio / fé. 
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Paradoxologia: o paradoxo de sair de si para compreender-se melhor; o paradoxo da 

crença de morrer para viver eternamente. 

Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a idolocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a nosofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do misticismo religio-

so; a síndrome da apriorismose; a síndrome da autovitimização; a síndrome da imaturidade cons-

ciencial; as síndromes patológicas crônicas; a superação da síndrome do sofrimento. 

Maniologia: a religiomania; a teomania; a hagiomania; a soteriomania. 

Mitologia: o mito da evolução sem autodiscernimento; a submissão pessoal aos mitos 

relativos ao sofrimento; o mito dos atalhos místicos; o mito da santificação pela dor e sofrimen-

to; o mito do sofrimento purificador; o mito da perfeição humana; o mito da proéxis “via cru-

cis”, com base no trafar, na dor, no sofrimento. 

Holotecologia: a religioteca; a psicopatoteca; a patopensenoteca; a dogmatoteca; a no-

soteca; a lucidoteca; a psicoteca; a parageneticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a evolucio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Ex-

perimentologia; a Holobiografologia; a Infortunisticologia; a Acidentologia; a Tenepessologia;  

a Conviviologia; a Coerenciologia; a Energossomatologia; a Holomaturologia; a Ortopensenolo-

gia; a Recexologia; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin estigmatizada; a conscin inconsciente da Cosmoética; a conscin 

perfeccionista; a conscin obsessiva; a conscin penitente; a conscin beata; a conscin autocorrupta; 

a conscin anticosmoética; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o santo; o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar; o agente re-

trocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o proexista; o reeducador; o es-

critor; o exemplarista; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o professor. 

 

Femininologia: a santa; a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar; a agente re-

trocognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a compassageira evolutiva; a conscienci-

óloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a proexista; a reeducadora; a es-

critora; a exemplarista; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a professora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sanctificatus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapi-

ens pacificus; o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens sere-

nus; o Homo sapiens imperturbabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: santificação sincera das patologias = a condição da pessoa sofredora, 

masoquista, feliz com os rituais de flagelação; santificação fingida das patologias = a condição da 

pessoa encenando a flagelação a fim de fazer média com os devotos. 

 

Culturologia: a cultura da santificação; a cultura dos idiotismos culturais; a cultura pa-

tológica da autovitimização santificadora; a cultura das influências nocivas das inculcações reli-

giosas multimilenares; a cultura da saúde; a cultura do bem-estar; a cultura do bom senso. 
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Casuisticologia. Eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 4 santos da Igreja católi-

ca Apostólica Romana (ICAR), os quais, adquiriram o status de santos com base nas patologias 

sofridas: 

1.  Santa Rosa de Lima (Isabel Mariana de Jesus Paredes Flores y Oliva, Peru, 1586– 

–1617): bela, virtuosa e prendada, rejeita os pretendentes, opta pela castidade e toma o hábito da 

Ordem Terceira Dominicana. Em cela estreita e pobre construída no fundo do quintal da casa dos 

pais inicia a vida religiosa, penitenciando o corpo com jejuns e cilícios dolorosos. Passa por duras 

incompreensões, perseguições e prolongada doença até a morte, aos 31 anos de idade. 

2.  Santa Teresa D’Ávila (Teresa de Cepeda y Ahumada, Ávila, Reino de Castela, 1515– 

–1582): pertencente a grande burguesia espanhola, entra no Carmelo aos 21 anos. Tem como as-

piração encontrar-se “a sós com o Só”. Com o espírito de mais pobreza e mais clausura funda, 

juntamente com São João da Cruz, a Ordem dos Carmelitas Descalços e mais de 20 conventos.  

É considerada incentivadora do uso de cilícios e enaltecida pela coragem na doença e pelo legado 

literário. 

3.  São João da Cruz (Juan de Yeppes Maria, Frontiveros, Espanha, 1542–1591): aos 22 

anos entra na Ordem Carmelita. Em 1567 é ordenado padre, conhece Teresa D’Ávila de quem se 

torna grande amigo e colaborador na reforma do Carmelo. Hostilizado pelos moderados é preso  

e passa por perseguições. O gosto pelo sofrimento faz dessas “cruzes” meio de santificação. Es-

creve tratados, sendo considerado o “Doutor Místico” por excelência. 

4.  São José de Cupertino (Cupertino, Itália, 1603–1663): nasce em estábulo, tal qual 

Jesus Cristo, órfão de pai carpinteiro e pobre. Ainda adolescente trabalha no ofício de sapateiro. 

Ingressa na ordem dos Frades Menores e lá adquire fama de santo pelos fenômenos paranormais 

vivenciados, tais como êxtases, profecias e levitação. Sofre de grande confusão mental, chegando 

ao ponto de chamar a si próprio de “irmão burro”. É considerado padroeiro dos estudantes. 

 

Curiosologia. Ainda hoje (Ano-base: 2016), vê-se o grande interesse de conscins jovens, 

em querer saber mais sobre a “mortificação do corpo”, uso de instrumentos e meios mutilantes 

causadores de dor e sofrimento, fabricação e venda de cilícios através da Internet. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 4 tipos de martírios ou sacrifícios autoimpostos pe-

los candidatos à santidade: 

1.  Abster-se de direitos concedidos a outros. 

2.  Ficar horas de joelhos sem apoio. 

3.  Privar-se de conforto e descanso. 

4.  Privar-se exageradamente de alimentos e jejuar com frequência. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 8 reações de autossacrifício da conscin imatura, homem ou mulher: 

1.  Autassédio: autodepressão; autopatopensenização. 

2.  Autestigmatização: autocastigo. 

3.  Autocídio: suicídio; autoderrotismo; autodestruição; autoconflituosidade; automelim; 

automelex. 

4.  Autoflagelação: autagressividade; autodesrespeito. 

5.  Automortificação: autopadecimento; autotormento; autossuplício; automartírio. 

6.  Autopunição: masoquismo; autodegradação. 

7.  Autotomia: automutilação; autossabotagem. 

8.  Autovitimização: autodepreciação; autopiedade. 

 

Patologização. Atinente à Sociologia, em muitas Socins e períodos da História da Hu-

manidade, o mito da santidade fez desbordar em excessos, extravagâncias e esquisitices vindo  

a gerar manias grupais ou coletivas, não raro diagnosticadas como sendo histerias, pitiatismos  

e alucinações. 
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Terapeuticologia. A partir da Consciencioterapia, o tratamento para a aberração antifi-

siológica da santificação das patologias se assenta na mudança de conduta, no valor à própria vida 

intrafísica e no respeito ao soma. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 santificação das patologias, indicados para a expansão 

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adicção  alimentar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

05.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin  anoréxica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Doença  retrossomática  reincidente:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

12.  Mártir:  Martiriologia;  Nosográfico. 

13.  Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  em  sofrimento:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  BUSCA  DA  SANTIFICAÇÃO  PELA  CONSCIN,  HOMEM   
OU  MULHER,  ATUALMENTE,  USANDO  AUTOFLAGELAÇÃO,  
DEMONSTRA  O  GRAU  DE  SUBMISSÃO  ÀS  FALÁCIAS  RE-
LIGIOSAS  E  ALIENAÇÃO  EVOLUTIVA  PESSOAL  E  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a santificação? Percebe ainda 

nos comportamentos pessoais o impulso para a automortificação e o culto ao sofrimento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daix, Geroges; Dicionário dos Santos: do Calendário Romano e dos Beatos Portugueses (Dictionnaire 

des Saints); revisor Levi Condinho; trad. Augusto Joaquin; 342 p.; 2 caps.; 57 tabs.; glos. 480 termos; 7 apênds.; ono.; 

23,5 x 16 cm; br.; Terramar; Lisboa; Portugal; 2000; páginas 106, 113, 165 e 174. 
2.  Vieira, Dulce Fátima; & Pires, Maria Luiza; O Sofrimento como Vício: Entenda e supere essa Dinâmica; 

pref. Olgária Matos; 144 p.; 7 caps.; 1 E-mail; 11 enus.; 5 esquemas; 7 ilus.; 1 questionário; glos. 23 termos; 49 refs.; 21  

x 14 cm; br.; Integrare; São Paulo, SP; 2009; páginas 21 a 138. 
3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2a Ed.; Associa-
ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 381, 544, 

720, 945 e 995. 

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 1.505. 
5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19959 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; páginas 114 e 318. 
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Santa Anoréxica na América Latina? Artigo; Revista de Psiquiatria do RS; 6 p.; 20 refs; Porto Alegre, RS; Janeiro- 
-Abril; 2005; páginas 51 a 56; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rprs/v27n1/v27n1a06>; acesso em: 15.10.16. 

2.  Nascimento, Vinícius Damaceno do; Apostila da Santificação; 40 p.; 7 caps; 15 citações; 8 enus.; 6 fichá-

rios; 1 ilus.; 1 mapa; 2 notas; 8 refs.; conclusão; Janeiro, 2011; disponível em: <https://seladonapromessa.files.wordpress.-

com/2011/01/apostila-de-santificac3a7c3a3o_v2-1.pdf>; acesso em 14.02.16. 
3.  Cloud, David W.; Santificação: Estudo da Bíblia; Artigo da Way of Life Encyclopedia of the Bible  

& Christianity; Estudo Textual; 1994; disponível em: <http://www.estudosdabiblia.net/d19.htm>; acesso em 01.08.16. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sarcasmo é o ato, processo ou efeito gerador da ironia cáustica ou zom-

baria ofensiva. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo sarcasmo deriva do idioma Grego, sarkasmós, “riso amargo”, do 

verbo sarkádzó, “abrir a boca para mostrar os dentes ou para pastar como fazem os herbívoros; 

dilacerar usando de sarcasmo”. Surgiu em 1875. 

Sinonimologia: 01.  Ironia cáustica. 02.  Caçoada. 03.  Mofa. 04.  Motejo. 05.  Zomba-

ria. 06.  Pilhéria pesada. 07.  Desdém; desdenho. 08.  Dito depreciativo. 09.  Ridicularização. 10.  

Sardonismo. 

Neologia. Os 2 vocábulos minissarcasmo e megassarcasmo são neologismos técnicos da 

Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Aclamação. 02.  Apologia. 03.  Aprovação. 04.  Aplauso. 05.  Ova-

ção. 06.  Palmas. 07.  Louvor. 08.  Elogio. 09.  Reconhecimento. 10.  Eutrapelia. 

Estrangeirismologia: o bullying; o animus diffamandi. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Evitemos 

observações sarcásticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ironopensenes; a ironopensenidade; os pedopensenes; a pedopenseni-

dade; os jocopensenes; a jocopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade. 

 

Fatologia: o sarcasmo; o sarcasmo na ausência da pessoa-alvo; a antidemocracia do sar-

casmo; a ironia macabra; a causticidade no trato natural; a zombaria; a galhofa; o deboche; a mo-

fa; o debique; a chacota; o grotesco; o escárnio; o desdém; o desdenho; o menoscabo; o pouco-

caso; o desrespeito; o atrevimento; o cinismo; o canalhismo; a baixaria; o vilipêndio; a nocivi-

dade; a defesa do errado; o mau caratismo; a vileza; o amesquinhamento; o envilecimento; a antieti-

cidade; o antidiscernimento; o antiprofissionalismo; o tendencialismo anticosmoético; o antiexem-

plarismo; a antiproéxis; a antinvéxis; a antigescon; a aviltação; a humilhação; a malsinação; a es-

carnicação; a ridicularização; a mangação; a vociferação; o achincalhe; a frieza criminosa; a mor-

dacidade; a procracidade; o riso sardônico; o sardonismo; o anátema; o praguejamento; os atrevi-

mentos; as tricas e futricas; as insinuações malévolas; as sátiras; a ofensa; a aleivosia; a contumé-

lia; o desplante; a vaia; o apupo; a chalaça; a chuchadeira; o doesto; a infâmia; a difamação; a felo-

nia; a iniquidade; a afronta; o oblóquio; a injúria; os vitupérios; os insultos; as piadas sujas; as in-

vectivas; os epítetos; as insolências; as impertinências; os descomedimentos; as imposturas; a re-

pulsa consciencial; a critiquice; a apelidação; a força presencial patológica; a polêmica quando 

inútil; o contraponto piada pesada–perda do amigo; a pseudopresença de espírito. 

 

Parafatologia: o antiextrapolacionismo parapsíquico; a perda do amparo extrafísico de 

função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Trinomiologia: o trinômio autocriticidade-falha-heterocrítica. 

Antagonismologia: o antagonismo ironia / irreverência. 
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Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Filiologia: a assediofilia; a trafarofilia. 

Holotecologia: a cinismoteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Antagonística; a Assediologia; a Comunicolo-

gia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla difamador-difamado; a pessoa irônica; a conscin zombeteira. 

 

Masculinologia: o impertinente; o difamador; o vasculhador dos porões conscienciais 

alheios; o oponente ideológico; o encolhedor da consciencialidade; o sofista Zoilo; o mau crítico; 

o trocista; o caçoador; o gracejador; o escarnecedor; o chocarreiro; o dichotesco; o ridiculariza-

dor; o apodador; o brasa-escondida; o intriguista; o debochado; o debochador; o debochadão;  

o atrevidaço; o atrevidão; o piadista; o pilheriador; o zombador; o zombeteiro; o chalaceiro;  

o chalachista; o chufista; o debiquista; o mofador; o mofareiro; o motejador; o moteteiro; o galho-

feiro; o galhofador; o sarcasta; o co-sarcasta. 

 

Femininologia: a impertinente; a difamadora; a vasculhadora dos porões conscienciais 

alheios; a oponente ideológica; a encolhedora da consciencialidade; a trocista; a caçoadora;  

a gracejadora; a escarnecedora; a chocarreira; a dichotesca; a ridicularizadora; a apodadora; a in-

triguista; a debochada; a debochadora; a debochadona; a atrevidaça; a atrevidona; a piadista; a pi-

lheriadora; a zombadora; a zombeteira; a chalaceira; a chalachista; a chufista; a debiquista; a mo-

fadora; a mofareira; a motejadora; a moteteira; a galhofeira; a galhofadora; a sarcasta; a co-sar-

casta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sarcasticus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens 

pathomaniacus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens infelix;  

o Homo sapiens antipathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissarcasmo = o ato de fazer muxoxo; megassarcasmo = o ato de in-

sultar abertamente. 

 

Estigma. Dentro da Conviviologia, a conscin sarcástica, homem ou mulher, tende a gerar 

o estigma da antipatia generalizada sobre si, culminando na condição social desconfortável da 

pessoa desmancha-rodas. 

 

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 o sarcasmo, indicados para a expansão das 

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

1.  Amoralidade:  Parapatologia. 

2.  Baratrosfera:  Extrafisicologia. 

3.  Desafeição:  Parapatologia. 

4.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia. 

5.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia. 

6.  Satisfação  malévola:  Parapatologia. 

7.  Verborragia:  Parapatologia. 
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O  SARCASMO,  A  RIGOR,  É  DERIVADO  DA  SATISFAÇÃO 

MALÉVOLA,  DO  HUMOR  PATOLÓGICO,  DA  CONSCIEN-
CIALIDADE  DESTRUTIVA,  DA  INCONSCIÊNCIA  GRUPAL 

E  DO  DESACERTO  EVOLUTIVO.  JAMAIS  É  PRODUTIVO. 
 

Questionologia. Você ainda emprega algum recurso sarcástico para viver com as pes-

soas? É frequente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 346. 
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S A T I S F A Ç Ã O    A M B Í G U A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A satisfação ambígua é a reação emocional da consciência capaz de sentir 

prazer ambíguo, contraditório ou de caráter duvidoso e incerto, quanto à qualificação emocional, 

ante alguma conquista evolutiva pessoal no dia a dia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo satisfação deriva do idioma Latim, satisfactio, “pagamento de al-

guma dívida; satisfação; agrado; castigo; pena”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo ambíguo pro-

cede também do idioma Latim, ambiguus, “que tem 2 sentidos; equívoco; duvidoso”. Apareceu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Alegria ambígua. 2.  Exultação ambígua. 3.  Prazer contraditório.  

4.  Satisfação paradoxal. 

Neologia. As 3 expressões compostas satisfação ambígua, minissatisfação ambígua  

e maxissatisfação ambígua são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Satisfação benévola. 2.  Alegria benevolente. 3.  Satisfação malévo-

la. 4.  Alegria maliciosa. 5.  Schadenfreude. 6.  Alegria culpada. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassedialidade; os patopensenes; a patopen-

senidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade. 

 

Fatologia: a satisfação ambígua; a alegria ambígua; a satisfação contraditória; o conten-

tamento duvidoso; o prazer contraditório; a inconsciência quanto aos próprios desejos; a biva-

lência emocional; a indefinição pessoal; a aspiração pessoal ambígua; a intencionalidade am-

bígua; o indecidismo; as indefinições; as irresoluções; a ausência de autodiscernimento; o estado 

intraconsciencial dubitativo; a incerteza inescondível; o masoquismo. 

 

Parafatologia: a ausência das energias conscienciais (ECs) pessoais; o bloqueio energé-

tico; a postura antiprimener. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio liberdade-responsabili-

dade. 

Antagonismologia: o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo paz íntima / con-

flito externo; o antagonismo euforin / melin. 

Paradoxologia: a exultação paradoxal. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Fobiologia: a decidofobia; a hedonofobia; a definofobia. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a experimentoteca; a conscienciometroteca;  

a consciencioterapeutoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Experimentologia; a Au-

topesquisologia; a Conscienciometrologia. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19964 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;  

a consciência poliédrica; a personalidade dúbia; a pessoa bifronte. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o murista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a murista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ambiguus; o Homo sapiens dubious; o Homo sapiens 

haesitans; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens antipathicus; o Homo sapiens inadapta-

tus; o Homo sapiens pathopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissatisfação ambígua = a vivência de emoções contraditórias, po-

sitivas e negativas, durante o encontro inesperado da pessoa problemática, depois de 1 decênio de 

ausência; maxissatisfação ambígua = a vivência simultânea dos 2 estados emocionais, a exultação  

e o receio, objetivando o futuro próximo, ante a conquista de novo e decisivo patamar profis-

sional. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 5 con-

dições ou estados intraconscienciais predisponentes da vivência da satisfação ambígua: 

1.  Euforin: a euforia intrafísica produtiva. 

2.  Primener: a primavera energética. 

3.  Cipriene: o ciclo de primaveras energéticas. 

4.  Vitória: o êxito em função de alguma conquista evolutiva. 

5.  Triunfalismo: a comemoração de ações cosmoéticas bem-sucedidas. 

 

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 satisfação ambígua, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

06.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

08.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  SATISFAÇÃO  AMBÍGUA,  RACIONALMENTE  PESQUISA-
DA,  PODE  SER  O  ÁPICE  DO  PAROXISMO  EMOCIONAL 
DA  CONSCIÊNCIA  QUANDO  INSEGURA,  TÍMIDA,  DECI- 
DOFÓBICA  OU  AUTOVITIMIZADORA  RECALCITRANTE. 
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Questionologia. Você sente prazer contraditório ante algum fato positivo ou negativo na 

vida diária? Como interpreta tal estado consciencial? 

 
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 133, 203, 212, 338, 393, 397 e 461. 
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S A T I S F A Ç Ã O    B E N É V O L A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A satisfação benévola é a reação emocional da consciência capaz de sentir 

prazer sincero derivado do êxito dos outros ou da vitória alheia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo satisfação deriva do idioma Latim, satisfactio, “pagamento de dí-

vida; satisfação, agrado; castigo, pena”. Surgiu no Século XIV. A palavra benévola vem igual-

mente do idioma Latim, benevolus, “benévolo; devotado”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Alegria benevolente; alegria positiva; alegria solidária. 2.  Benigni-

dade espontânea. 3.  Exultação benigna. 4.  Compassibilidade vivenciada. 5.  Aprazimento sadio. 

Neologia. As duas expressões compostas minissatisfação benévola e megassatisfação 

benévola são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Satisfação malévola. 2.  Alegria maliciosa. 3.  Schadenfreude.  

4.  Incompassibilidade vivenciada. 5.  Aprazimento errado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a autopensenidade construtiva; a influência benévola das ondas de orto-

pensenes pessoais. 

 

Fatologia: a satisfação benévola; a satisfação benévola evidente; a satisfação benévola 

explícita; o deleite pelas alegrias de alguém; a alegria benevolente; o riso franco nascido da felici-

dade alheia; o prazer legítimo; a benignidade explícita; a intencionalidade sadia; a bondade; a ge-

nerosidade; o humor sadio; a reatividade cosmoética; a prática da clemência e do perdão. 

 

Parafatologia: as assimilações de energias simpáticas; a energosfera majestosa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: a autovivência do 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 Paraeducação. 

Enumerologia: o estar bem consigo mesmo; o ser senhor de si; o estar em ponto de ba-

la; o estar tinindo; o estar nos trinques; o estar por cima da carne seca; o estar com a bola toda. 

Binomiologia: a aplicação do binômio admiração-discordância; o binômio alteridade- 

-felicidade. 

Trinomiologia: o trinômio universalismo-altruísmo-fraternismo; o trinômio discerni-

mento-análise-cosmovisão. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a cosmofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; o Tene-

pessismo; a Parapedagogiologia; a Homeostaticologia; a Policarmologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin humanista. 

 

Masculinologia: o voluntário assistencial; o tenepessista; o megaatrator cosmoético. 

 

Femininologia: a voluntária assistencial; a tenepessista; a megaatratora cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

amicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens homeostaticus; 

o Homo sapiens orthopensenisator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissatisfação benévola = a condição da euforia intrafísica (euforin); 

megassatisfação benévola = o ciclo de primaveras energéticas (primeneres). 

 

Culturologia: a cultura da não-violência. 

Exceção. Segundo a Conscienciometrologia, importa considerar o fato de nem tudo psi-

cossomático ser negativo ou patológico, havendo condutas-exceção a serem buscadas pela cons-

cin lúcida quanto aos próprios sentimentos, notadamente a condição evoluída e sadia da satisfa-

ção benévola, antípoda da satisfação malévola. 

 

Sustentação. Sob a ótica da Holomaturologia, a satisfação benévola é condição evoluti-

va avançada da consciência, corporificando, por exemplo, o real combustível, o megafoco e a sus-

tentação destas 10 realidades positivas da vida consciencial, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Central Extrafísica de Energia (CEE). 

02.  Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

03.  Equipes técnicas do Holociclo: laboratório de desassédio mentalsomático. 

04.  Instituição Conscienciocêntrica (IC): Conscienciologia. 

05.  Interassistencialidade: Assistenciologia. 

06.  Interlúdio: comunidade extrafísica evoluída. 

07.  Ofiexologia: Ciência da oficina extrafísica ou ofiex (laborex). 

08.  ONG do Bem: Organização Não-Governamental; Sociologia. 

09.  Vínculo consciencial: além do vínculo empregatício; Conscienciocentrologia. 

10.  Voluntariado assistencial: interassistencialidade moderna. 

 

Megatrafor. Na análise da Cosmoeticologia, a condição psicossomática da satisfação 

benévola, quando constante no aqui e agora da conscin, é, de fato, evidente megatrafor. 

 

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 satisfação benévola, indicados para a expansão das 

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

03.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 
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08.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Satisfação  ambígua:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  SATISFAÇÃO  BENÉVOLA  É  A  UNIDADE  DE  MEDIDA 
DA  MATURIDADE  EMOCIONAL  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  
VIVENCIADORA  DA  VERBAÇÃO,  DA  TEÁTICA,  DA  COS-  

MOÉTICA,  DA  MEGAFRATERNIDADE  E  DA  GESCON. 
 

Questionologia. Você sente prazer com a felicidade de alguém? Como qualifica tal sa-

tisfação? 
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S A T I S F A Ç Ã O    M A L É V O L A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A satisfação malévola é a reação emocional da consciência capaz de sentir 

prazer derivado do fracasso dos outros ou da desdita alheia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo satisfação deriva do idioma Latim, satisfactio, “pagamento de uma 

dívida; satisfação, agrado; castigo, pena”. Surgiu no Século XIV. A palavra malévola vem igual-

mente do idioma Latim, malevolus ou malivolus, “mau, malintencionado; adverso, inimigo”. 

Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Satisfação perversa. 02.  Alegria culpada; alegria maliciosa; alegria 

pervertida; alegria sádica. 03.  Riso agressivo; riso perverso. 04.  Exultação maligna. 05.  Inepta 

laetitia. 06.  Epicaricacy; malicious glee; shameful joy. 07.  Schadenfreude. 08.  Leedvermaak. 

09.  Incompassibilidade vivenciada. 10.  Aprazimento errado; sadismo; sardonismo. 

Neologia. As duas expressões compostas minissatisfação malévola e megassatisfação 

malévola são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Satisfação benévola. 2.  Alegria benevolente. 3.  Benignidade espon-

tânea. 4.  Magnanimidade vivenciada. 5.  Contentamento sadio. 6.  Ato cosmoético. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos instintos da convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene empesteado da vingança; a autopensenidade perversa; a in-

fluência malévola das ondas de patopensenes pessoais; os morbopensenes; a morbopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: a satisfação malévola; a satisfação malévola secreta; a satisfação malévola 

explícita; o deleite pelas agruras de alguém; a alegria maliciosa; o riso franco nascido do sofri-

mento alheio; a emoção deslocada; o descarrego da cólera em alguém; o prazer extemporâneo;  

a malignidade explícita; a malintencionalidade; os intentos sinistros; o linchamento mental de ou-

trem; a tendenciosidade espúria ainda inamolgável; o ressentimento envenenado; a gangrena mo-

ral; a autopatia; o culto pessoal ao criminoso serial; a idolatria pelo atirador de elite; a apologia da 

pessoa do narcotraficante; a crueldade; o humor sinistro; o sardonismo; o sadismo; a sordidez;  

a causticidade; a sátira; o ódio quando inescondível; a ruindade da inclemência; o instinto da fera 

humana; a reatividade anticosmoética; a inveja; o despeito; a evocação doentia; a psicose tradicio-

nal; o desconhecimento da clemência e do perdão; o crime em nome da virtude. 

 

Parafatologia: a residência transformada em embaixada da Baratrosfera; a ausência do 

estado vibracional (EV) profilático; o autassédio predispondo os heterassédios interconscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: a ausência do 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 Paraeducação. 

Enumerologia: o escárnio; o deboche; a chalaça; a galhofa; a mofa; a zombaria;  

o desdém. 
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Binomiologia: a ignorância quanto ao binômio admiração-discordância; o binômio frus-

tração-ameaça. 

Antagonismologia: o antagonismo sucesso / fracasso; o antagonismo augúrios / agou-

ros; o antagonismo heterataque / autodefesa; o antagonismo torcer / distorcer. 

Politicologia: a despotocracia; a escravocracia. 

Fobiologia: a eufobia; a hedonofobia; a atiquiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da insegurança. 

Maniologia: a criticomania; a trafaromania. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Evolu-

ciologia; a Grupocarmologia; a Autopensenologia; a Enganologia; a Desviologia; a Anticosmoeti-

cologia; a Antidiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin desumana impermeável ao sofrimento dos outros; a consciência 

maligna; a hiena humana; a áspide humana; a parentela torcendo para o outro dessomar a fim de 

receber a herança; as pessoas na praça pública comemorando jubilosamente a queda das Torres 

Gêmeas de New York. 

 

Masculinologia: o servidor ansioso para o chefe da repartição dessomar a fim de tomar 

o lugar; os terroristas internacionais felizes com o furacão Katrina matando milhares de estaduni-

denses; o antropófago; o megassediador intrafísico; o piromaníaco mental; o excomungador; o fa-

nático pela pena de morte; o escarificador de feridas; o genocida; o ditador carrascão; o tortura-

dor; o fã de Ernesto “Che” Guevara (1928–1967); o apaixonado por Fidel Castro Ruz (1926–); os 

cultores do stalinismo; o cartunista inclemente. 

 

Femininologia: a servidora ansiosa para o chefe da repartição dessomar a fim de tomar  

o lugar; a antropófaga; a megassediadora intrafísica; a piromaníaca mental; a excomungadora; 

a fanática pela pena de morte; a escarificadora de feridas; a fã de Ernesto “Che” Guevara; 

a apaixonada por Fidel Castro Ruz; as cultoras do stalinismo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens 

competitor; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens anticos-

moethicus; o Homo sapiens parapathologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissatisfação malévola = o ato de torcer pela vitória do vilão do filme; 

megassatisfação malévola = a exaltação de alegria pela morte acidental da própria mãe. 

 

Culturologia: o combate à cultura da violência. 

Identificação. Segundo a Parapercepciologia, em função da multidimensionalidade 

existencial e consciencial, o prazer, mesmo quando mais acobertado ou absconso, somente subje-

tivo ou intraconsciencial, pode ser identificado pelos megassediadores extrafísicos e, obviamente, 

também pelos amparadores extrafísicos, abrindo brechas inconvenientes no microuniverso cons-

ciencial da conscin. 

Análise. Pelos conceitos da Parassociologia, a análise conscienciométrica começa pela 

superfície visualizada da pessoa até atingir o ponto mais abissal e resguardado da intraconscien-

cialidade. 

Travão. De acordo com a Holomaturologia, o ato pensênico de desejar, em silêncio,  

a morte de alguém, trava a assistência dos amparadores extrafísicos, até mesmo aqueles de 

função. 
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Complexidade. Dentro do universo da Intrafisicologia, há ocorrências complexas e am-

plas das reações da satisfação malévola, por exemplo, a da deputada-bailarina (dança da pizza) da 

Câmara dos Deputados, em Brasília, na madrugada de 23 de março de 2006, Ângela Moraes Gua-

dagnin (1948–), bailando com insopitável alegria no recinto e filmada pela televisão, devido à ab-

solvição do colega deputado, corrupto e beneficiário da quadrilha do mensalão, julgado para ser 

cassado, ambos do tenebroso Partido dos Trabalhadores (PT). Ao mesmo tempo, a consternação 

pelo fato acometeu milhares de telespectadores frustrados ou indignados pelo Brasil afora. 

Grupal. O pior estágio patológico da Schadenfreude é a euforia incontida, comemorada 

até com canções de júbilo, em altas vozes, do oficialato militar acabando de aprovar a nova arma 

letal a ser lançada de imediato contra os inimigos. 

 

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 satisfação malévola, indicados para a expansão das 

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

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

06.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

07.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

08.  Psicopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Satisfação  ambígua:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

 

A  SATISFAÇÃO  MALÉVOLA  É  A  UNIDADE  DE  MEDIDA 
DA  IMATURIDADE  EMOCIONAL  DA  CONSCIÊNCIA  

VULGAR,  AINDA  MUITO  DISTANTE  DA  VERBAÇÃO,  DA  

TEÁTICA,  DA  COSMOÉTICA  E  DA  MEGAFRATERNIDADE. 
 

Questionologia. Você já sentiu prazer, mesmo quando só intimamente, sem exposição 

pública, com o infortúnio de alguém? Como qualifica a própria satisfação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Domingos, João; Petista dança para Comemorar Pizza; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 127;  

N. 41.065; Seção: Nacional / Congresso; 5 fotos; 1 website; São Paulo, SP; 24.03.06; primeira página (manchete) e A 8. 

2.  Rangel, Rodrigo; & Filgueiras, Sônia; O Grande Circo Brasil (Caçoam de Eleitores. Protegem Poderosos. 
Dança da Pizza); IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.901; Seção: Brasil; 1 entrevista; 1 fichário; 18 fotos; São Paulo, SP; 

29.03.06; páginas 30 a 33. 

3.  Teixeira, Jerônimo; 40 Questões do Dia-a-dia Sobre o que é Certo ou Errado (Moral Torta; Dança da 
Pizza); Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.949; Ano 39; N. 12; Seção: Capa; 1 fotomontagem; 8 fotos; 8 ilus.; 40 perguntas; 

40 respostas; 1 website; São Paulo, SP; 29.03.06; capa e páginas 58 a 68. 
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S A T I S F A Ç Ã O    N O    V O L U N T A R I A D O  
( V O L U N T A R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A satisfação no voluntariado é o estado de gratificação vivenciado pela 

conscin, homem ou mulher, diante do engajamento na condição de voluntário(a) da tarefa do es-

clarecimento (tares) de Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo satisfação deriva do idioma Latim, satisfactio, “pagamento de dívi-

da; satisfação; agrado; castigo; pena”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo voluntário vem do mes-

mo idioma Latim, voluntarius, “que age por vontade própria”. Apareceu no Século XV. A palavra 

voluntariado surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Bem-estar no voluntariado. 2.  Autorrealização no voluntariado. 

Neologia. As 3 expressões compostas satisfação no voluntariado, satisfação ocasional 

no voluntariado e satisfação permanente no voluntariado são neologismos técnicos da Volunta-

riologia. 

Antonimologia: 1.  Insatisfação no voluntariado. 2.  Descontentamento no voluntariado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desempenho pessoal no voluntariado. 

Coloquiologia: o ato de encontrar o espaço pessoal no grupo. 

Citaciologia: – Vir, ver, vencer-se (Júlio César, 100–44 a.e.c.). 

Proverbiologia: – Cada macaco no seu galho. 

Filosofia: o Gregarismo; o Fraternismo; o Tenepescentrismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a interassistencialidade gratificante; a oportunidade de ajudar; a adequação 

consciencial; a superação dos percalços; as realizações incessantes; a Higiene Consciencial; a Es-

cola do Voluntariado; a radicação vitalícia na Cognópolis; a mentalidade cognopolita. 

 

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

com amparo extrafísico de função; a prática da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo voluntariado–atividade social; o sinergismo diversida-

de-oportunidades; o sinergismo trafor-afinização; o sinergismo experimentação-escolha; o siner-

gismo interassistência-satisfação; o sinergismo trabalho-voluntariado; o sinergismo dedicação- 

-resultado. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da responsabilidade evoluti-

va; o princípio da retribuição; o princípio da adaptabilidade; o princípio da busca do melhor pa-

ra todos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio “quem procura acha”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o voluntariado evoluti-

vo; o CPC em consonância com o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do voluntariado; a teoria da interassistencialidade; a teoria da 

proéxis; a teoria da Conscienciologia; a teoria da evolutividade. 
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Tecnologia: a técnica da doação incondicional; a técnica do autodesassédio; a técnica 

da autorreflexão de 5 horas; a técnica da Conscienciometria; a técnica da Consciencioterapia;  

a técnica da autocrítica cosmoética; a técnica do autodesconfiômetro parapsíquico. 

Voluntariologia: a satisfação no voluntariado; o voluntário bem adaptado na atividade 

de acordo com perfil, interesses pessoais, motivação e momento evolutivo; o auxílio interassisten-

cial do Apoio aos Voluntários e Alunos (AVA) a quem sofre com dificuldades e inadaptações. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos promovendo a introspecção e au-

topesquisa dos voluntários; o voluntariado enriquecendo o labcon dos voluntários. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Voluntários Tarísticos. 

Efeitologia: o efeito do trabalho voluntário no trabalho remunerado. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias na realização do trabalho voluntário es-

pontâneo. 

Ciclologia: os ciclos no voluntariado conscienciológico; o ciclo acabativa-neoprojetos. 

Enumerologia: o voluntariado evolutivo; o voluntariado profissional; o voluntariado 

interassistencial; o voluntariado proexológico; o voluntariado tarístico; o voluntariado conscien-

ciológico; o voluntariado reciclador. 

Binomiologia: o binômio voluntariado-especialização; o binômio oportunidade-dispo-

nibilidade; o binômio voluntariado-reciclagem; o binômio insatisfação-mudança; o binômio sa-

tisfação-motivação; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-hetero-

perdoamento. 

Interaciologia: a interação perfil-função; a interação consciência-competência; a inte-

ração posicionamento-coerência; a interação disponibilidade-disposição; a interação interesses 

pessoais–necessidades grupais; a interação proéxis-maxiproéxis; a interação líder-liderado. 

Crescendologia: o crescendo voluntariado-paravoluntariado; o crescendo voluntariado 

semanal–voluntariado diário; o crescendo voluntário autodesassediado–voluntário heterodesas-

sediador; o crescendo funcionário remunerado–pesquisador independente; o crescendo amado-

rismo-profissionalismo; o crescendo aluno-voluntário. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio megafoco-realiza-

ção-satisfação; o trinômio voluntário-talento-rapport; o trinômio especialidade conscienciológi-

ca–filosofia da IC–afinização com equipe de voluntários; o trinômio aborrecimento-reciclagem- 

-autossuperação; o trinômio criatividade-autonomia-inovação; o trinômio holobiografia–especi-

alização evolutiva–voluntariado produtivo. 

Polinomiologia: o polinômio megaprojeto-megaempenho-megarresultado-megassatisfa-

ção; o polinômio Colégios Invisíveis–Instituições Conscienciocêntricas–Empresas Consciencio-

lógicas–pesquisadores independentes. 

Antagonismologia: o antagonismo vínculo consciencial / vínculo empregatício; o anta-

gonismo conflito de interesse / isenção; o antagonismo grupalidade / personalismo; o antagonis-

mo autorresponsabilização / heterocobrança; o antagonismo liberdade / imposição; o antagonis-

mo educação / sociosidade; o antagonismo universalismo / territorialidade; o antagonismo reso-

lução / reunionite. 

Paradoxologia: o paradoxo de o voluntariado tarístico doador proporcionar mais ga-

nhos quando comparado ao trabalho profissional remunerado. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da sucessofobia; a evitação da disciplinofobia; a superação da 

enissofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da sín-

drome da robéxis; a eliminação da síndrome da distorção imaginativa. 

Maniologia: a cura da mania de reclamar; a evitação da mania de colocar culpa nos ou-

tros; a eliminação da mania de mandar em voluntário como se fosse empregado. 

Mitologia: a superação do mito de encontrar a felicidade fora de si. 

Holotecologia: a voluntarioteca; a assistencioteca; a autopesquisoteca. 
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Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Conscienciologia; a Conscienciocentrologia;  

a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Consci-

enciometrologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin voluntária; a pessoa lúcida; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o voluntário da Conscienciologia; 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 tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a voluntária da Conscienciologia; 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 tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sa-

piens interassistens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens lucidus; o Homo sapiens polyvalens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: satisfação ocasional no voluntariado = o contentamento lacunado no vo-

luntariado evolutivo; satisfação permanente no voluntariado = a gratificação na vivência constan-

te do voluntariado realizador. 

 

Culturologia: a cultura do voluntariado interassistencial; a cultura conscienciológica;  

a cultura da doabilidade; a cultura da interassistência. 

 

Autoquestionamentos. De acordo com a Voluntariometria, eis 12 questões para autava-

liação do voluntariado pessoal, listadas na ordem funcional: 

01.  Satisfação. Estou satisfeito(a) no voluntariado escolhido? 

02.  Motivação. Tenho motivação para voluntariar regularmente? 

03.  Tarefa. Gosto da tarefa desempenhada no voluntariado? 

04.  Resultados. Sinto-me realizado(a) com os resultados do voluntariado pessoal? 

05.  Acabativa. Consigo ter manutenção e acabativa nas atividades assumidas? 

06.  Qualificação. Percebo a necessidade de autoqualificação consciencial para ser mais 

efetivo(a) no voluntariado? 

07.  Concentração. Concentro os próprios esforços em frente única no voluntariado evi-

tando dispersar-me em várias atuações? 

08.  Especialização. Qual especialização evolutiva desenvolvo no voluntariado? 

09.  Comprometimento. Sou comprometido(a) com o amparo de função? 
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10.  Aperfeiçoamento. Como posso aperfeiçoar-me no voluntariado para me tornar pa-

ravoluntário do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial? 

11.  Papel. Qual papel interassistencial exerço no grupo? 

12.  Contribuição. Qual a maior contribuição posso dar no voluntariado, no 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 satisfação no voluntariado, indicados para a expansão 

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

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Assistência  ao  voluntário:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Conselho  de  Intervoluntariado:  Voluntariologia;  Neutro. 

06.  Equipe  técnica  do  Holociclo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

07.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

10.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Voluntariado  conscienciocêntrico  autorreeducativo:  Experimentologia;  Home-

ostático. 

12.  Voluntariado  propulsor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Voluntariado  virtual  conscienciocêntrico:  Policarmologia;  Neutro. 

14.  Voluntário  criativo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  VOLUNTARIADO  NA  CONDIÇÃO  DE  ATIVIDADE  ESPON-
TÂNEA  DEVE  TRAZER  COMO  MAIOR  BENEFÍCIO  AOS  VO-
LUNTÁRIOS  TARÍSTICOS  O  AUMENTO  DO  NÍVEL  DE  SA-
TISFAÇÃO  CONSCIENCIAL,  CRESCENTE  E  PERMANENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito(a) no voluntariado consciencioló-

gico? Em caso negativo, quais providências pretende tomar visando melhorar tal condição? 

 

K. A. 
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S A T U R A Ç Ã O    I N T E L E C T I V A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A saturação intelectiva é a técnica da repetição didática, insistente, sobre 

os mesmos temas essenciais, indescartáveis, matérias ou disciplinas dos Cursos Intermissivos 

(CIs) pré-ressomáticos, abordados sob ângulos e facetas diversificados, a fim de saturar teatica-

mente a comunicação técnica, dirigida à lucidez das conscins intermissivistas interessadas, com 

os conceitos superiores da inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saturação vém do idioma Latim, saturatio, “saciedade; repleção”, 

de saturare, “fartar; saciar; alimentar; nutrir; satisfazer; encher; cumular”. Surgiu no Século 

XVIII. O vocábulo intelectivo procede do mesmo idioma Latim, intellectivus, “fundado na inteli-

gência”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Saturação didática. 02.  Saturação pedagógica. 03.  Saturação 

cognitiva; saturação ideativa. 04.  Saturação mentalsomática. 05.  Batopensenidade evolutiva.  

06.  Circularidade incansável; impregnação ideativa. 07.  Didática pacienciosa. 08.  Pedagogia in-

sistente. 09.  Educação interdimensional. 10.  Preceptoria multidimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo saturação: 

autossaturação; heterossaturação; insaturação; insaturada; insaturado; insaturável; maxiautos-

saturação; miniautossaturação; saturabilidade; saturada; saturado; saturador; saturadora; sa-

turagem; saturamento; saturante; saturar; saturável; saturômetro; sobressaturação; sobressatu-

rada; sobressaturado; sobressaturar; supersaturação; supersaturada; supersaturado; supersa-

turar. 

Neologia. As 3 expressões compostas saturação intelectiva, saturação intelectiva técni-

ca e saturação intelectiva paratécnica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Ensino superficial. 02.  Educação lacunada. 03.  Didática falhada.  

04.  Pedagogia insuficiente. 05.  Impaciência antipedagógica. 06.  Ansiosismo didático. 07.  Inati-

vidade intelectual. 08.  Insaciedade intelectual. 09.  Analfabetismo. 10.  Apedeutismo. 

Estrangeirismologia: o upgrade intelectivo; a penetralia mentis; o breakthrough cogni-

tivo; o Mentalsomarium; o Pesquisarium; o Serenarium; o Neopensenarium; a saturação ideativa 

do holopensene do Tertuliarium do CEAEC; a construção do background cultural; o aproveita-

mento eficaz do Retrocognitarium e do Precognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à paciência dedicada à Pedagogia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a saturação au-

topensênica homeostática. 

 

Fatologia: a saturação intelectiva; a tarefa didática do agente retrocognitor dos CIs;  

o trabalho intelectual básico do autorado conscienciológico; a dinâmica evolutiva; as neoperspec-

tivas; a crise de crescimento intelectual; a saturação intencional educativa da batida na mesma 

tecla; a saturação dos achados pesquisísticos; o inventário pessoal atualizado; a instrumentaliza-

ção técnica; a confluência dos esforços pesquisísticos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o autembasamento cognitivo predisponente às inspirações dos am-

paradores extrafísicos; a propensão pessoal ao extrapolacionismo mentalsomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo duplista professor-aluno; o sinergismo da exaustividade 

com detalhismo; o sinergismo saturação intelectiva–holopensene saturado convergentes em foco 

comum. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da comunicabilidade interdimen-

sional; o princípio da interassistencialidade. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da saturação eletronótica; a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs);  

a teoria da fartura das energias conscienciais (ECs). 

Tecnologia: a saturação intelectiva como técnica didática básica aplicada à elaboração 

da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica da circularidade dos constructos; a técnica da 

saturação paraperceptiva; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da saturação mental projetiva; 

a técnica da circularidade autodidática. 

Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas Pesquisadores Parapsíquicos. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais evolutivos dos CIs; os efeitos da parassatura-

ção didática quanto ao universalismo, à Cosmoética e à megafraternidade nos CIs pré-ressomá-

ticos; os efeitos cosmovisiológicos da supersaturação intelectual. 

Neossinapsologia: as neossinapses passíveis de serem adquiridas nas obras escritas  

e nos Cursos da Conscienciologia, em função dos CIs; as neossinapses embasadas – por aproxi-

mação ou contraposição – em retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo leitura-escrita; o ciclo tempo de saturação–tempo de relaxação; o ci-

clo interfusional essencial Cursos da CCCE–Cursos da CCCI. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autorganização-auteficá-

cia; o binômio dedicação-competência; o binômio reeducação-ressocialização. 

Interaciologia: a interação saturações intelectivas–autoconfiança intelectual; a intera-

ção faculdades mentais–parapercepções multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo acumulação informacional–expansão mentalsomática;  

o crescendo labor intelectual–geração de neoideias; o crescendo educação formal–autodidatis-

mo ininterrupto. 

Trinomiologia: o trinômio da Inventariologia casuísticas-fatuísticas-parafatuísticas;  

o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio da autoprodutivida-

de máxima automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio pes-

quisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica. 

Antagonismologia: o antagonismo saturação intelectiva / exaustão mental; o antago-

nismo autossaturação mental intencional / autossaturação mental espontânea; o antagonismo 

autossaturação cerebral / lavagem subcerebral; o antagonismo prioritário atenção / desatenção. 

Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora. 

Politicologia: a política nacional da Educação; a política educacional da Consciencio-

logia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autorretrocognições sadias. 
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Filiologia: a intelectofilia; a memoriofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a autorraciocino-

filia; a neofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a insaturabilidade intelectiva na síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito da criatividade instantânea sem autesforço. 

Holotecologia: a intelectoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Parapedagogiologia; a Didactologia; a Re-

educaciologia; a Comunicologia; a Enciclopediologia; a Pacienciologia; a Intermissiologia; a Me-

moriologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Maxiproexologia. 

 

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 intellectivus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens paedagogus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens saturator; o Homo sapiens 

polymatha; o Homo sapiens maxilucidus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens auto-

perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saturação intelectiva técnica = aquela com o emprego de todos os recur-

sos técnicos, ordinários, possíveis e disponíveis da comunicabilidade pedagógica moderna; satu-

ração intelectiva paratécnica = aquela com o emprego de todos os recursos paratécnicos, possí-

veis e disponíveis para a comunicabilidade parapedagógica por meio do desenvolvimento parapsí-

quico de todos os interessados. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Saturação Técnica Pesquisística. 

 

Heuristicologia. Sob a ótica da Verponologia, a saturação intelectiva alcança o auge da 

criatividade quando a conscin pesquisadora une, de modo consecutivo, 3 originais, aqui dispostos 

na sequência lógica: 

1.  Originais da vigília física ordinária: dos trabalhos intelectuais em andamento. 

2.  Originais posfaciais: as inspirações insistentes afloradas logo depois do período de 

trabalho, antes de o pesquisador ir dormir. 
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3.  Originais oníricos: as neoideias vindas nos sonhos surgidos no período do repouso   

consecutivo, depois de horas de trabalho ou de imersão inventiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 saturação intelectiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

06.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Somatório  assertivo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  SATURAÇÃO  INTELECTIVA,  APLICADA  
À  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  NEM  SEMPRE 

É  BEM  COMPREENDIDA  PELO  INTERESSADO  AVESSO  
AOS  PROCEDIMENTOS  PESQUISÍSTICOS  DO  DETALHISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a usabilidade teática da saturação intelec-

tiva? Você haure proveito com a saturação intelectiva da Enciclopédia da Conscienciologia? 
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S A U D A D E    D A    V O L I T A Ç Ã O  
( P A R A C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A saudade da volitação é a nostomania vivida pela conscin – ou consciex 

ressomada, inclusive intermissivista –, manifesta por meio das expressões de obras de Arte, afeti-

vas, emotivas ou psicossomáticas, a fim de suprir, inconscientemente, a nostalgia sentida pela pri-

vação, carência, incompletude ou falta da volitação livre nos hiperespaços desimpedidos da extra-

fisicalidade ou da intimidade antes usufruída junto às consciexes afins, componentes das comune-

xes mais lúcidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo saudade deriva do idioma Latim, solitas, “unidade; solidão; 

desamparo; abandono; deixação; retiro; lugar secreto”, e este de solus, “só; solitário”. Apareceu 

no Século XIII. O vocábulo volitar procede também do idioma Latim, volitare, “revoar; esvoaçar; 

e no sentido figurativo, correr para lá e para cá; ir e vir”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Nostalgia da volitação. 2.  Nostomania da volitação. 3.  Saudade da 

extrafisicalidade. 

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

saudade-da-campina; saudade-de-asa-cinza; saudades-de-inverno; saudades-de-pernambuco; sau-

dades-do-campo; saudades-perpétuas; saudades-roxas; saudosa; saudosismo; saudosista; sau-

doso. 

Neologia. As 3 expressões compostas saudade da volitação, saudade da volitação bási-

ca e saudade da volitação evoluída são neologismos técnicos da Paraconviviologia. 

Antonimologia: 1.  Saudade humana. 2.  Nostalgia intrafísica. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; a carência do paracharm das consciexes 

amadas; o homesickness da paraprocedência; o Volitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições da última intermissibilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o amor puro sincero; a saudade comum do ser humano; a autossuperação da 

melin, através das obras de Arte, da consciex artista ressomada; a consecução da autoproéxis. 

 

Parafatologia: a saudade da volitação; a vinculação interconsciencial; a saudade para-

psíquica; a saudade inefável do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as comunexes evoluí-

das; as parapopulações; a volitação em grupo de consciexes empáticas; a paraconvivialidade evo-

luída nas comunexes lúcidas; a separação inevitável dos grupos de consciexes afins; a fome das 

energias conscienciais (ECs) das consciências amadas; as ideias inatas; as paramemórias afetivas; 

as autorretrocognições intermissivas; as vivências intermissivas memoráveis; as paralembranças 

passadas ainda presentes; a nostalgia da paralucidez intermissiva; o refresco temporário na proje-

tabilidade lúcida; o autoparapsiquismo reafirmando continuamente o vínculo com a paraproce-

dência pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal; o desterro específico do restringimento intrafísico da ressoma; o ergástulo de 

carne do soma; o corpo humano sem asas; a vida intrafísica reptiliana do ser humano no corpo-

fole; os paraencontros evolutivos; os encontros prévios conscins-consciexes; as projeções cons-

cientes volitativas; as visitas da conscin à paraprocedência pessoal; os encontros projetor cons-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19981 

ciente–consciexes afins; os encontros antecipatórios proexológicos; a recomposição pós-dessomá-

tica da saudade da volitação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conviviológico consciência a consciência; o sinergismo 

amizade extrafísica–reencontro extrafísico; o sinergismo cérebro-paracérebro. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da afinidade 

interconsciencial. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da seriexialidade; a teoria da afinidade interconsciencial. 

Tecnologia: as técnicas das autorretrocognições. 

Voluntariologia: o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Psicossomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Artistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: os efeitos regressivos da autoinconsciência retrocognitiva; os efeitos das 

paravivências intermissivas na atual existência intrafísica. 

Neossinapsologia: a ausência das retrossinapses dos cons magnos irrecuperados; as pa-

raneossinapses intermissivas; as paraneossinapses projetivas. 

Ciclologia: o ciclo individual e grupal ressoma-intrafisicalidade–dessoma-intermissivi-

dade; o ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica-vida projetiva; o binômio admiração-discor-

dância promotor da saudade; o binômio apego-desapego; o binômio Cronêmica-Proxêmica;  

o binômio saudade do passado intermissivo–desafios proexológicos do presente. 

Interaciologia: a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica. 

Trinomiologia: o trinômio humanidade-universalismo-mentalsomaticidade; o trinômio 

memória-lembrança-saudade; o trinômio saudosismo-memorialismo-nostalgia. 

Antagonismologia: o antagonismo saudade sentida pela conscin da falta das consciexes 

/ saudade sentida pela consciex da falta das conscins; o antagonismo saudade do útero / saudade 

da volitação; o antagonismo recordação / esquecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo instrumental do antagonismo vida lúcida em 2 veículos / vi-

da restringida em 4 veículos existenciais. 

Politicologia: a conscienciocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da grupalidade. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome do ostracismo; a síndrome de 

Sthendal. 

Maniologia: a nostomania da volitação. 

Mitologia: os mitos românticos. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a intermissioteca; a projecioteca; a convivioteca; a fe-

nomenoteca; a comunicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paraconviviologia; a Vinculologia; a Parassociologia; a Paraeto-

logia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Parafenomenologia; a Paraper-

cepciologia; a Holomemoriologia; a Mnemotecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens volitator; o Homo sapiens ho-

lomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

offiexologus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saudade da volitação básica = a inaproveitada pela conscin; saudade da 

volitação evoluída = a aplicada como poderosa motivação na consecução da autoproéxis. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Paraconviviologia. 

 

Terapeuticologia. A cura definitiva da saudade da volitação somente é alcançada quan-

do a consciência atinge o nível evolutivo da semiconsciexialidade. 

 

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 saudade da volitação, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

05.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Encontro  antecipatório:  Projeciologia;  Homeostático. 

08.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

11.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
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A  SAUDADE  DA  VOLITAÇÃO  CONSTITUI  REAÇÃO  NA-
TURAL  PARA  QUEM  PARAVIVENCIOU  O  ESTADO  VOLI-

TATIVO  NA  INTERMISSIVIDADE.  O  PROBLEMA  ESTÁ  NAS  

CONSEQUÊNCIAS  NOCIVAS  OU  EVOLUÍDAS  DO  FATO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente saudade da volitação? Quais as consequên-

cias de tal sentimento na consecução da autoproéxis? 
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S A Ú D E    A M B I E N T A L  
( P A R A E C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A saúde ambiental é a condição, estado ou qualidade de equilíbrio dinâmi-

co, natural, entre o organismo humano e os fatores ambientais (biológicos, físicos, ecológicos, so-

ciais, psicossociais, econômicos e tecnológicos), integrando o bem-estar individual, coletivo, pú-

blico, do planeta, nas diferentes dimensões de manifestação da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da 

vida); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo ambiente procede do 

mesmo idioma Latim, ambiens, particípio presente de ambire, “andar ao redor; cercar; rodear”. 

Surgiu no Século XVII. A palavra ambiental apareceu em 1975. 

Sinonimologia: 1.  Saúde do ambiente. 2.  Saúde planetária. 3.  Higiene ambiental.  

4.  Homeostase do ambiente. 5.  Equilíbrio dinâmico no ambiente. 6.  Vigor do ambiente. 7.  In-

terdependência sadia homem-ambiente. 

Neologia. As duas expressões compostas saúde ambiental eletronótica e saúde ambien-

tal conscienciológica são neologismos técnicos da Paraecologia. 

Antonimologia: 01.  Entropia ambiental. 02.  Poluição ambiental. 03.  Desequilíbrio am-

biental. 04.  Exaurimento ambiental. 05.  Estado de doença do ambiente. 06.  Degradação ambien-

tal. 07.  Debilidade ambiental. 08.  Saúde física. 09.  Saúde emocional. 10.  Saúde Pública. 

Estrangeirismologia: o checklist dos fatores ambientais; a identificação dos envi-

ronmental impacts; os efeitos do global warming; a proposta do sustainable development; a apli-

cação da waste management; a pollution prevention; a lógica da recycling; a prática da selective 

collection; a atitude diária do precycling; o pensar sobre a ecologic footstep pessoal; a pesquisa 

das alternative energies; a análise do modus vivendi pessoal e grupal; o rapport ambiental; o mo-

dus operandi da sociedade do consumo; o Reeducandarium Ambiental; o rapport ambiental;  

o upcycling doméstico; as good manners; o Zeitgeist do ecologicamente correto; a ecological so-

ciety organizada; a open mind em prol do bem-estar planetário; o timing da retribuição; a aware-

ness interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interação consciência-holossoma-ambiente. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ambiente sadio 

acolhe. 

Filosofia. A saúde ambiental consolidada pela teática do pilar holofilosófico da Consci-

enciologia: Cosmoeticologia, Universalismo e Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interação saúde ambiental–Higiene Conscien-

cial; o holopensene pessoal da Coerenciologia Evolutiva; o holopensene pessoal da organização 

espacial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal da moderação nas 

aplicações dos recursos intrafísicos; o holopensene da saúde ambiental favorecendo a consecução 

das tarefas assistenciais proexológicas; os lastros pensênicos. 

 

Fatologia: a saúde ambiental; o fato de a evolução humana exigir o ambiente adequado 

ao momento evolutivo; o predomínio da diversidade no ambiente; a prevalência da entalpia no 

ambiente; a contaminação ambiental; a extinção de espécies; os resíduos espaciais; os resíduos 

atômicos subterrâneos; as endemias e as epidemias; a desigualdade social; o apriorismo étnico;  
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a postura belicista de deflagrar guerra pela obtenção de recursos naturais; o uso limítrofe dos 

recursos naturais; a exaustão dos modelos de pensamento econômico-social; a pegada ecológica; 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); a Felicidade Interna Bruta (FIB); a Carta da Terra; 

o Estatuto da Cidade; o Congresso Nacional de Educação Ambiental; o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimnento (PNUD); o Protocolo de Kyoto; a Convenção da Biodiversida-

de; a Eco-92; a Rio+20; o Fórum Social Mundial; o Fórum Mundial da Sustentabilidade; a saúde 

ambiental cósmica; o metabolismo planetário; a revolução verde; a reperspectivação de valores  

e atitudes; a biorremediação; o planejamento biorregional; a relação anticonflituosidade–pacifica-

ção–uso consciente dos recursos; a logística reversa; o inventário pessoal do balanço aporte-retri-

buição quanto à qualidade da saúde ambiental. 

 

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

to multiexistencial e o contributo pessoal para a promoção da saúde do ambiente; a aura planetá-

ria pulsante; os resíduos multimilenares; o passivo ambiental grupal multidimensional; a parapro-

cedência comunitária; o levantamento dos ecossistemas das múltiplas vidas; o Paradireito Ambi-

ental; o peso holocármico da indiferença com a saúde planetária; a geração de resíduos para si 

mesmo, na próxima vida; o comprometimento interprisional, hoje, resultante da negligência com 

a qualidade do ambiente proporcionado às futuras gerações; a interprisão grupocármica pelo des-

cuido com a saúde holossomática; o desassédio ambiental; a psicometria dos ambientes; a saúde 

ambiental propiciando a exteriorização da ectoplasmia nas tarefas assistênciais pessoais; a poten-

cialização energética associada ao ambiente saudável; a conduta coerente sob o ponto de vista da 

manutenção da saúde oportunizando o acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE) e à Central 

Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holossoma saudável–cuidados ambientais; o sinergismo 

autoconscientização multidimensional–higidez consciencial; o sinergismo predisposição retribu-

tiva–senso de paradever; o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata;  

o sinergismo profissional da saúde–profissional do ambiente; o sinergismo Tecnologia de Recu-

peração Ambiental–Paratecnologia Reurbanizadora. 

Principiologia: o princípio da precaução; o princípio do equilíbrio dinâmico do ambi-

ente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da racionalidade autopensênica;  

o princípio da gestão ambiental; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo 

desperdiçado; o princípio do sabendo usar não irá faltar; o congraçamento permanente com os 

princípios conscienciais diversificados. 

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

(CGC); a atualização necessária do código de conduta pessoal em função das modificações ambi-

entais planetárias. 

Teoriologia: a teoria geossistêmica; a teoria ecossistêmica; a teoria de Gaia; a teoria 

da evolução consciencial; a teoria do metabolismo social; a teoria do Homo sapiens reurbanisa-

tus; a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica de autocompreensão das realidades; a técnica do EV na manuten-

ção da saúde holossomática; as paratécnicas de segurança ambiental; a técnica da convivialida-

de cosmoética otimizando a qualidade da ambiência; as técnicas de conservação e manejo dos 

recursos naturais; as técnicas da gestão ambiental; as técnicas de biorremediação; as técnicas de 

saúde pública; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica visando a autorreeducação consciencial 

quanto ao ambiente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Botâ-

nicos; o Colégio Invisível dos Ecologistas. 

Efeitologia: o efeito da saúde ambiental na qualidade da vida; o efeito do meio saudá-

vel na evolução consciencial; os efeitos evolutivos do exemplarismo cosmoético na manutenção 

da saúde do ambiente (pensar globalmente e agir localmente); os efeitos proexológicos da saúde 

do ambiente; o efeito acumulativo da entropia ambiental; o efeito desassediador da harmonia do 

ambiente; o efeito acolhedor do ambiente saudável. 

Neossinapsologia: o foco na saúde ambiental planetária gerando neossinapses interas-

sistenciais; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as neossinapses sis-

têmicas derivadas das paraneossinapses inatas. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica; o ciclo ambiental renovador; o ci-

clo acontecimentos–reflexões–atitudes–qualidade de vida; o ciclo de reeducação das condutas 

grupais; o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zoológica–vida humana; o ciclo de reeducação dos 

modelos de consumo. 

Enumerologia: a educação verde; a Era do Verde; o consumidor verde; o gerente verde; 

o marketing verde; a produção verde; a logística verde. A educação ambiental; a educação para  

o consumo consciente; a educação para a diversidade; a educação para a paz; a educação consci-

enciológica; a educação financeira; a educação para a saúde integral da consciência. 

Binomiologia: o binômio homeostático saúde-energia; o binômio input ambiental–gra-

tidão proexológica; o binômio aporte-retribuição; o binômio diversidade–equilíbrio dinâmico. 

Interaciologia: a interação equilíbrio ecológico–geopolítica harmonizadora; a intera-

ção conscin-Cosmos; a interação justiça social–equilíbrio ecológico–desenvolvimento econômi-

co; a interação sustentabilidade holossomática–sustentabilidade ambiental. 

Crescendologia: o crescendo da saúde ambiental terrestre-intergaláctica-cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio educação-profilaxia-saúde; o trinômio exclusão social–polu-

ição visual–desequilíbrio ambiental; o trinômio reciclagem intraconsciencial–recuperação de 

cons–reurbanização existencial; o trinômio saúde holossomática–saúde ambiental–evolução 

consciencial; o trinômio responsabilidade ambiental–grupocarmalidade sadia–megafraterni-

dade. 

Polinomiologia: o polinômio diversidade-depuração-conservação-manejo; o polinômio 

passivo ambiental–poluição–degradação–depredação–extinção–desigualdade–pobreza–subjuga-

ção–belicismo; o polinômio reciclagem–reeducação–neoatitudes–qualidade ambiental. 

Antagonismologia: o antagonismo ambiente degradado / ambiente recuperado; o anta-

gonismo monocultura agrícola / revitalização ambiental; o antagonismo individual / global. 

Politicologia: a Política Nacional de Saúde Ambiental; a Política Nacional do Meio Am-

biente; a Política Nacional de Saúde Pública; a Política Nacional de Educação Ambiental; a Polí-

tica Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos; a Política Nacional de Resíduos Sólidos; a Con-

venção da Biodiversidade; as políticas sociais, econômicas e ecológicas; a importância de políti-

cas de avaliação e controle da contaminação, degradação e poluição ambiental em conjunto com 

os programas de desenvolvimento econômico; a necessidade de política de cooperação internacio-

nal na área ambiental; a falta de consenso temático global quanto à política internacional ambien-

tal (Rio+20). 

Legislogia: as leis da Bioética; as leis sociais; as leis econômicas; as leis ecológicas; as 

leis do Direito Ambiental; a lei da sobrevivência humana; a lei da solidariedade evolutiva cosmo-

ética. 

Filiologia: a ecofilia; a conviviofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a etnofilia; a paraecofi-

lia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a lucidofobia; a autopesquisofobia; a leiturofobia; a fitofobia;  

a zoofobia. 

Sindromologia: a síndrome do consumismo. 

Maniologia: a consumomania; a megalomania; a egomania; a murismomania. 

Mitologia: o mito da natureza intocada; a queda do mito da existência de atos sem con-

sequências. 
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Holotecologia: a consciencioteca; a socioteca; a ecoteca; a culturoteca; a convivioteca; 

a grupocarmoteca; a geopoliticoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraecologia; a Assistenciologia; a Consciencioterapia; a Convi-

viologia; a Cosmoeticologia; a Cosmanálise; a Discernimentologia; a Evoluciologia; a Grupocar-

mologia; a Interassistenciologia; a Retribuiciologia; a Parassepsia; a Paraprofilaxia; a Parassocio-

logia; a Paratecnologia. 

 

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 biólogo; o ecólogo; o sociólogo; o economista; o ambientalista;  

o epidemiologista; o geógrafo; o geólogo; o engenheiro sanitarista; o engenheiro ambiental; o tec-

nólogo ambiental; o retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autode-

cisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólo-

go; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convivió-

logo; 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 pré- 

-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação; o biólogo Edward Osborne Wilson (1929–), defensor da biodi-

versidade. 

 

Femininologia: a bióloga; a ecóloga; a socióloga; a economista; a ambientalista; a epi-

demiologista; a geógrafa; a geóloga; a engenheira sanitarista; a engenheira ambiental; a tecnóloga 

ambiental; a retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré- 

-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a criadora do Movimento Cinturão Verde, laureada com  

o Prêmio Nobel da Paz de 2004, Wangari Maathai (1940–2011). 

 

Hominologia: o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens gruppa-

lis; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde ambiental eletronótica = a do ambiente homeostático sob a ótica 

do paradigma científico convencional; saúde ambiental conscienciológica = a do ambiente home-

ostático sob a ótica da Holossomatologia, da multidimensionalidade e da serialidade multiexis-

tencial. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial; a cultura da produção mais limpa; a cul-

tura da harmonia conviviológica; a cultura da organização ambiental; a cultura científica; a cul-

tura da Cosmovisiologia; a cultura da sustentabilidade; a cultura de paz; a cultura da conviviali-

dade fraterna. 
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Taxologia. Sob a ótica da Prevenciologia, eis 9 tipos de poluição geradas pelo homem 

comprometendo a qualidade do ambiente e a saúde humana, ordernadas alfabeticamente, e res-

pectivas causas: 

1.  Poluição atmosférica: causada pela emissão de gases oriundos da indústria e do 

transporte de pessoas ou mercadorias (combustíveis fósseis e biodiesel) e pelo uso de agrotóxicos. 

2.  Poluição biológica: resultante da presença de microrganismos patogênicos. 

3.  Poluição da água: causada pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais, 

sem tratamento, e pela disposição inadequada de resíduos. 

4.  Poluição do solo: causada pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais sem 

tratamento e pela disposição inadequada de resíduos, bem como pelo uso de agrotóxicos. 

5.  Poluição química: causada pela presença de produtos químicos nocivos ou indese-

jáveis. 

6.  Poluição radioativa: causada pelas atividades humanas com material nuclear geran-

do resíduos radioativos. 

7.  Poluição sonora: causada pelo excesso de ruídos nas cidades. 

8.  Poluição térmica: associada ao descarte, nos rios, de grandes volumes de água aque-

cida usada no processo de refrigeração de refinarias, siderúrgicas e usinas termelétricas. 

9.  Poluição visual: causada pelo excesso de inserção de propagandas (faixas, outdoors, 

letreiros, painéis luminosos) nas cidades. 

 

Verbaciologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 13 atitudes e comportamentos promotores da saúde ambiental planetária: 

01.  Adotar: o consumo de produtos orgânicos; os certificados (selos sócio-ambientais) 

ergonômicos; a disposição final dos resíduos domésticos e industriais em aterros sanitários; o car-

rinho ou sacola de compras para abolir as sacolas plásticas. 

02.  Contribuir: com os órgãos governamentais para o controle das endemias e zoono-

ses urbanas; para a proteção da água superficial e subterrânea, do solo e do ar. 

03.  Economizar: a energia elétrica e a água (por exemplo, não varrendo a calçada com  

a mangueira; reduzindo o tempo sob o chuveiro; escovando os dentes com a torneira da pia fe-

chada). 

04.  Encaminhar: os efluentes domésticos e industriais para as estações de tratamento 

de esgoto; o óleo encaminhado para a reutilização (por exemplo, para fazer sabão). 

05.  Monitorar: a qualidade dos equipamentos de ar condicionado; a qualidade da água 

dos bebedouros coletivos; a saúde holossomática; o ciclo de vida dos produtos e resíduos; os las-

tros pensênicos nas diferentes dimensões; o passivo ambiental intermissivista; a qualidade do am-

biente da casa, do bairro, da cidade, do estado, do país, do Planeta Terra; os padrões pensênicos 

em diferentes ambientes. 

06.  Praticar: a zoofilia e fitofilia; a coleta das fezes dos animais domésticos em via pú-

blica, quando levados para passear. 

07.  Preciclar: a atitude de pensar antes de comprar, para evitar a criação de resíduos;  

a avaliação da necessidade de adquirir determinado tipo de material. 

08.  Reciclar: os resíduos domésticos; a reutilização ou encaminhamento dos resíduos 

domésticos recicláveis. 

09.  Reconhecer: as companhias intra e extrafísicas de acordo com a higidez conscien-

cial. 

10.  Reduzir: o consumo; a emissão dos gases do efeito estufa (por exemplo: não incine-

rar os resíduos a céu aberto; compartilhar o uso dos veículos automotores; utilizar energias menos 

poluentes). 

11.  Refletir: sobre a sociedade de consumo; sobre o passivo ambiental multisserial. 

12.  Respeitar: a biodiversidade; a diversidade étnica. 

13.  Separar: o resíduo doméstico; orgânicos, recicláveis, pilhas, lâmpadas, eletro-ele-

trônicos, óleo. 
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Profissionais. Do ponto de vista da promoção da saúde ambiental, eis 17 exemplos de 

profissionais ligados à temática: agrônomos, arquitetos, assistentes sociais, biólogos, dentistas, 

economistas, engenheiros ambientais, epidemiólogos, fisioterapeutas, geógrafos, geólogos, psicó-

logos, médicos, nutricionistas, sanitaristas, sociólogos, veterinários. 

 

Caracterologia. No âmbito da Conscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

7 perfis conscienciais os quais atuam a favor da saúde ambiental no planeta: 

1.  Conscienciômetra: o pesquisador dos próprios pensenes quanto à saúde ambiental 

nas diferentes dimensões. 

2.  Consciencioterapeuta: o omniquestionador quanto à saúde ambiental. 

3.  Docente: o professor de Conscienciologia, educador atento aos princípios teáticos da 

saúde ambiental. 

4.  Gestor (de campus conscienciológico): o planejador e executor de ações a favor da 

saúde do ambiente na CCCI. 

5.  Projetor: o inventariante da saúde ambiental planetária. 

6.  Tenepessista: a conscin aberta à condição de minipeça do maximecanismo assisten-

cial organizadora da saúde ambiental do experimento diário. 

7.  Voluntário: o promotor de comportamentos e atitudes em prol da saúde ambiental no 

âmbito das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Autorreeducaciologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis 14 questões apresen-

tadas na ordem alfabética com o objetivo de estimular a autoinvestigação da consciência quanto  

à teática das atitudes promotoras da saúde ambiental: 

01.  Afinidade. Qual afinidade pensênica mantenho com o contexto da saúde ambiental? 

02.  Assepsia. Promovo a assepsia energética dos espaços? 

03.  Automotivação. Qual o nível da automotivação na manutenção das rotinas sau-

dáveis? 

04.  Autonomia. Já usufruo da autonomia na promoção da saúde ambiental nos diferen-

tes espaços onde me manifesto? 

05.  Carma. Qual nível de autocomprometimento cármico promovo a partir da geração 

de poluição diária? 

06.  Classificação. Como realizo a autoclassificação: apedeuta ambiental, cético quanto 

às mudanças ambientais, sensível às questões ambientais, consciente da interdependência homem 

e meio, ou teático da saúde ambiental? 

07.  Comportamento. Quais mudanças comportamentais verifico na vida diária quanto  

à implantação da saúde ambiental? 

08.  Compreensão. Qual a compreensão íntima quanto à própria saúde holossomática  

e à saúde ambiental? 

09.  Leitura. Qual a frequência e qualidade da leitura sobre os aspectos associados à saú-

de ambiental? 

10.  Mudança. Quais hábitos indicadores de entropia na manutenção da saúde ambiental 

devo modificar? 

11.  Pensenidade. Como a manifestação da autopensenidade tem atuado em relação  

à saúde da casa, da cidade e do planeta? 

12.  Prática. Quais práticas ambientais sustentáveis adoto na vida diária? 

13.  Profilaxia. Sou agente profilático na geração de poluição? 

14.  Resíduos. Tenho atenção ao tipo, volume e forma de disposição final de resíduos 

gerados diariamente? Já pensei sobre a geração multimilenar de resíduos a cada seriéxis? 

 

VI.  Acabativa 

 

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 saúde ambiental, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

02.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

07.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Desperdício:  Ecologia;  Nosográfico. 

09.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  SAÚDE  AMBIENTAL  É  DA  RESPONSABILIDADE  DE  TO-
DOS  NESTE  PLANETA  TERRA,  DEVENDO  SER  O  FOCO  

PRIMORDIAL  DE  QUEM  ALMEJA  MELHORAR  O  PRÓPRIO  

DESEMPENHO  NA  INTERAÇÃO  RESSOMA-INTERMISSÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já incorpora atitudes diárias em prol da saúde 

ambiental no código pessoal de Cosmoética? Você está contribuindo com práticas saudáveis para 

o acolhimento ambiental dos intermissivistas? Já mensurou o valor do input ambiental para a pro-

éxis? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Estamira. Título Original: Estamira. País: Brasil. Data: 2004. Duração: 121 min. Gênero: Documen-
tário. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Português; Espanhol; Francês; & Inglês. Cor: Preto-e-branco; & Colorido. Dire-

ção: Marcos Prado. Produção: José Padilha; & Marcos Prado; Produtor Executivo: James D'Arcy. Roteiro & Foto-

grafia: Marcos Prado. Música: Décio Rocha. Montagem: Tuco. Companhia: Zazen Produções. Outros dados: Vence-
dor de 23 prêmios nacionais e internacionais de cinema. Sinopse: Documentário sobre Estamira, senhora de 63 anos de 

idade, esquizofrênica e catadora de lixo no aterro sanitário do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Maathai, Wangari Muta; Inabalável: Memórias (Unbowed); trad. Janaína Senna; 376 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 

27 fotos; 1 microbiografia; 1 website; alf.; 23 x 16 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 11 a 358. 

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

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

mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 130, 131, 
150, 151, 190, 191, 204, 205, 210, 237, 242, 244 e 254. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
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4.  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 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 31, 32, 66, 67, 116 e 117. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 Email; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
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geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 215, 303 

 e 403. 

6.  Wilson, Edward Osborne; Naturalista (Naturalist); revisores Eduardo Carneiro; & Shahira Mahmud; revi-
sora da trad. Ligia Diniz; trad. Leonardo Fróes; 368 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 27 fotos; 1 microbiografia; 1 website; alf.; 23  
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S A Ú D E    CE R E B R A L  
( H O L O C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A saúde cerebral é a condição do estado de equilíbrio dinâmico ou a home-

ostasia funcional entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição  

e bem-estar dos atributos e das faculdades corticais ou com ausência de doença na estrutura neu-

roanatômica e na Neurofisiologia encefálicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo cérebro provém igual-

mente do idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; razão; raciocínio; juízo”. Surgiu no Sécu- 

lo XV. 

Sinonimologia: 01.  Saúde encefálica. 02.  Homeostasia funcional cerebral. 03.  Higidez 

cortical. 04.  Vigor mental. 05.  Sanidade intelectual. 06.  Equilíbrio funcionante dos atributos 

mentais. 07.  Bem-estar cerebral. 08.  Ausência de doença neurofuncional. 09.  Ausência de ma-

lestar mental. 10.  Cérebro sadio; cérebro são. 

Neologia. As duas expressões compostas saúde cerebral básica e saúde cerebral avan-

çada são neologismos técnicos da Holocerebrologia. 

Antonimologia: 01.  Doença encefálica. 02.  Disfuncionalidade cerebral. 03.  Cérebro 

patológico. 04.  Insanidade mental. 05.  Debilidade intelectual. 06.  Deficiência das faculdades 

corticais. 07.  Patologia do sistema nervoso central (SNC). 08.  Disfunção neuropsicológica.  

09.  Ausência de bem-estar mentalsomático. 10.  Parapatologia mentalsomática. 

Estrangeirismologia: a higidez cerebral facilitando o breakthrough mentalsomático;  

o hard disk encefálico funcional; a avaliação neurofuncional enquanto item fundamental do che-

ckup somático; os testes de screening quanto à saúde cerebral; o Mini Mental State Examination 

(MMSE); o Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG); o Trial Making Test; os chips cere-

brais; a neuronetwork. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à saúde da lucidez pessoal. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares passíveis de aplicação à saúde cerebral:  

a cabeça forte; a cabeça fria. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de saúde refletindo na saúde cerebral; a rigidez 

pensênica; a flexibilidade pensênica; a retilinearidade pensênica; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os mnemopensenses; a mnemopensenidade; os beli-

copensenes; a belicopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a an-

dropensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; os pensenes sadios; a pensenidade sadia; os 

pensenes patológicos; a patopensenidade; as intoxicações pensênicas bloqueando os hemisférios 

cerebrais; a evitação dos monoideísmos pensênicos insalubres; a análise crítica quanto à existên-

cia de autobagulhos pensênicos; o predomínio do pen repercutindo no ene do pensene na vivência 

da saúde cerebral. 

 

Fatologia: a saúde cerebral; a qualidade funcional do sistema nervoso central; a home-

ostasia operacional entre as diversas áreas cerebrais; as atividades sinérgicas de regiões encefá-

licas distintas convergindo em resultados fisiológicos; as funções corticais ativas; a porcentagem 

funcional cerebral usufruída; a preservação do funcionamento cognitivo; a utilização dos atributos 

mentaissomáticos; a associação das faculdades mentais; as produções intelectuais proexológicas; 

o entendimento correto dos fatos; as interpretações racionais; a compreensão pela cognição; o do-
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mínio da comoção pessoal; os condicionamentos mesológicos e comportamentos apreendidos; as 

lavagens cerebrais; os desgastes encefálicos gerados pelos conflitos íntimos; a incoerência da 

conscin reivindicar a saúde mentalsomática sem buscar o equilíbrio psicossomático; as descoinci-

dências patológicas nas disfunções cerebrais; a dificuldade de pensar por si mesmo nas semipos-

sessões; os danos ocasionados pela possessão maligna; a saúde do carro chefe da consciência res-

somada; a autorganização evolutiva enquanto sinalizador da saúde cerebral; os avanços das Neu-

rociências auxiliando na recuperação das neuropatologias; as investigações pela neuroimagem;  

a inspeção da Neurofisiologia Elétrica; as avaliações neuropsicológicas; a análise das atividades 

funcionais; o exame das atividades da vida diária (AVDs); o estudo da estrutura do sono;  

a saúde cerebral repercutindo na Fisiologia Somática; a saúde somática repercutindo na Neurofi-

siologia Cerebral; os acidentes de percurso leves e graves; as concussões encefálicas; as doenças 

herdadas; o estudo da Grupocarmologia dos gêmeos xipófagos ligados pelo encéfalo; a Neuropa-

tologia gestacional; os sofrimentos cerebrais ocorridos no parto; os deficits intelectivos; as patolo-

gias psiquiátricas; a superação da injúria cerebral pela neuroplasticidade; a reeducação cerebral;  

a energia homeostática reequilibrando a neuroquímica cerebral; os mistérios envolvidos nas fun-

ções superiores; as atividades cognitivas ainda a serem experimentadas no percurso da evolução; 

o macrossoma hiperlúcido; o domínio hemisférico cerebral refletindo o nível de lucidez conscien-

cial; a evolução cerebral auxiliada pela ressoma dos Serenões. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a influência dos 

assédios interconscienciais no vigor mental; as nódoas retrocognitivas desencadeadoras da crise 

epilética; as descoincidências sadias, parafisiológicas, auxiliando as assistências interdimensio-

nais; a saúde cerebral auxiliando o acesso às informações do paracérebro; a compreensão do con-

teúdo parafenomênico através da cognição hígida; a importância do encéfalo sadio na utilização 

da sinalética parapsíquica e energética pessoal; o déjà-vu; a hipótese de as falsas memórias no 

cérebro sadio serem pistas retrocognitivas; a pesquisa da Paraetiologia dos fetos anencéfalos;  

o mesmo temperamento representado em diversos circuitos sinápticos a cada ressoma com neo-

encéfalos distintos; a limitação do cérebro enquanto válvula de segurança para a consciência res-

somada; o parapsiquismo lúcido, enquanto mitigador do restringimento ósseo, favorecendo  

a compreensão da realidade consciencial e o acesso paracerebral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a utilização sinérgica dos megaatributos propulsores da evolução;  

o sinergismo habilidades do hemisfério direito–habilidades do hemisfério esquerdo; o sinergismo 

vontade-intenção na busca pela higidez cerebral. 

Principiologia: o princípio mens sana in corpore sano; o princípio do abertismo consci-

encial; o princípio do “isso não é para mim”; o princípio da primazia da realidade sobre qual-

quer ilusão; o desassédio pessoal através da aplicação do princípio da inteligência evolutiva (IE); 

o princípio da descrença (PD) a ser utilizado na atualização de conhecimentos; o princípio da 

autocura. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a intenção e auxilian-

do a neurofuncionalidade cerebral. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da reurbex; a teoria da evolução; a teoria do 

Serenão; as teorias sobre o funcionamento do encéfalo aquecendo as indústrias do mercado cere-

bral; as teorias tornadas práticas na autexperimentação da reeducação cerebral; a teoria do he-

misfério cerebral dominante. 

Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; a técnica do arco voltaico craniocha-

cral no desbloqueio dos hemisférios cerebrais e na reorganização sináptica; as técnicas auto-

consciencioterápicas facilitando a promoção da saúde cerebral; as técnicas de estudo do tempe-

ramento pessoal; as técnicas de avaliação da funcionalidade cerebral; as técnicas de aquecimen-

to neuronial; as técnicas de memorização; as técnicas mentaissomáticas. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energé-

tica e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pareducação; o laboratório 

conscienciológico da retrocognição. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Conscienciote-

rapia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da ressoma na perda da lucidez da conscin pré-serenona; o efeito 

mnemônico da tenepes; os efeitos regressivos do mau uso das faculdades mentais, no exemplo do 

mastermind transmigrado, portador de cérebro de Cro-Magnon; o efeito das mágoas nos bloque-

ios cerebrais; o efeito da oxigenação na higidez cerebral; o efeito do uso sadio das funções cere-

brais; o efeito do macrossoma na funcionalidade encefálica; o efeito da neuroplasticidade na 

aquisição de neofunção neuronial. 

Neossinapsologia: as neossinapses a partir da recuperação de cons; a obviedade da 

possibilidade de mudança sináptica a partir da presença de verbação da verpon adquirida; a ma-

nutenção ativa das sinapses cronicificadas dificultando a aquisição de neossinapses; a saturação 

mental positiva influenciando a fixação de neossinapses. 

Ciclologia: as fieiras cerebrais ao longo do ciclo ressoma-dessoma. 

Enumerologia: a funcionalidade cerebral; a funcionalidade dos hemisférios cerebrais;  

a funcionalidade dos lobos encefálicos; a funcionalidade das redes interneuroniais; a funcionali-

dade das sinapses interneuroniais; a funcionalidade das células cerebrais; a funcionalidade dos 

neurotransmissores. 

Binomiologia: o binômio benevolência avançada–mentalsoma; o binômio patologias 

cerebrais egocármicas–patologias cerebrais grupocármicas; o binômio depressão-pseudodemên-

cia; o binômio processamento cerebral imediato–processamento cerebral através das time pills; 

o binômio cérebro sadio–talentos paragenéticos; o binômio área das emoções–área dos vícios;  

o binômio ampliação do dicionário cerebral–comunicação interdimensional; o binômio saúde 

cerebral–pangrafia; o binômio neurogênese-neuroplasticidade; o binômio neurônios-neuróglias. 

Interaciologia: a interação cérebro–paracérebro–equilíbrio consciencial; a interação 

higidez cerebral–apreensão do insight do amparador; a interação neofilia–flexibilidade mental– 

–aquisição verponológica; a atenção quanto à complexificação interativa das funções cerebrais 

complementares presente nas ações banais do dia a dia; a interação função cognitiva hígida– 

–atributo mentalsomático praticado; a interação habilidades cerebrais–megagescon; a interação 

atitudes pró-saúde cerebral–atitudes proexológicas; a interação genopensene–preservação mne-

mônica; a interação entre os tipos de memórias. 

Crescendologia: a relação do encéfalo saudável com o crescendo informação cerebral– 

–informação paracerebral; o crescendo memória-holomemória; o crescendo do automatismo do 

circuito cerebral a partir da atenção concedida a determinados padrões de pensamentos; o cres-

cendo de ações pró-saúde cerebral nas fases biológicas; a importância da saúde cerebral no cres-

cendo das reciclagens conscienciais; o crescendo acesso ao paracérebro pela conscin–acesso ao 

paracérebro pela consciex. 

Trinomiologia: o trinômio Neurocirurgia-Paraneurocirurgia-neuroectoplasmia; o de-

sassédio mentalsomático do trinômio (tríade) Holociclo-Holoteca-Tertuliarium; o trinômio cór-

tex pré-frontal–córtex frontal–clarividência; o trinômio concentração–atenção–atenção dividida 

aplicado ao parapsiquismo assistencial; o trinômio funcionalidade hormonal–funcionalidade de 

órgãos e sistemas–funcionalidade cerebral; o trinômio células corticais maduras–sistema límbi-

co–neoaprendizado. 

Antagonismologia: o antagonismo diferenças comportamentais psiquiátricas / seme-

lhanças neuropatológicas nos gêmeos monozigóticos; o antagonismo cérebro emocional / auto-

discernimento; o antagonismo determinismo genético / neuroplasticidade; o antagonismo para-

microchip / marca-passo cerebral; o antagonismo retrocérebro / neocérebro; o antagonismo ta-

quipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo pré-conceitos / neoconceitos; o antagonismo 

conscin podálica / personalidade mentalsomática. 
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Paradoxologia: o paradoxo do cérebro permitir a manifestação do paracérebro e ao 

mesmo tempo restringir a manifestação paracerebral em consciências ressomadas pré-serenonas; 

a comprovação da organização paracerebral influenciar na saúde cerebral a partir do paradoxo do 

Serenão manifestar-se a partir do cérebro de idiota; o paradoxo da conscin com admiráveis per-

formances mentaissomáticas poder sofrer surtos de imaturidade emocional; a ampliação do con-

ceito de saúde cerebral a partir do paradoxo da supermemória do savant; o paradoxo do uso de 

funções cognitivas sadias no planejamento patológico de ações pelo psicopata. 

Politicologia: as políticas de doação de cérebro para pesquisas científicas. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis neurofisioló-

gicas; a lei da ação e reação; as leis egocármicas; as leis grupocármicas; a lei do maior esforço 

na reeducação sináptica. 

Filiologia: a leiturofilia; a bibliofilia; a profilaxiofilia; a neofilia; a mentalsomatofilia;  

a autopesquisofilia; a heuristicofilia. 

Fobiologia: a fronemofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Down; a síndrome do encarceramento (Locked-in syn-

drome); a síndrome da hipomnésia; a atenção aos sintomas psicológicos e comportamentais nas 

síndromes demenciais; as síndromes neuropsiquiátricas; as síndromes psiquiátricas; as síndro-

mes psicossomáticas; as síndromes neurológicas; a síndrome da apriorismose levando à rigidez 

dos circuitos cerebrais; a síndrome da autopatopensenidade; as síndromes imaginativas; a síndro-

me da distorção da realidade. 

Mitologia: os mitos cerebrais; o mito dos testes de QI. 

Holotecologia: a medicinoteca; a psicologoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca;  

a hemeroteca; a conscienciometroteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Holocerebrologia; a Autotemperamentologia; a Autoconscienci-

oterapia; a Neurociência; a Psiquiatria; a Neuropsiquiatria; a Neurologia; a Neurolexicologia;  

a Cosmoeticologia; a Serenologia; a Mentalsomatologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

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 cerebralis; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens 

reurbanisatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens in-
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tellectualis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde cerebral básica = a da conscin com ausência de patologia cerebral 

e boa utilização dos atributos corticais; saúde cerebral avançada = a da conscin com domínio ce-

rebral e recuperação de cons magnos. 

 

Culturologia: a cultura da proteção cerebral; a cultura da geração saúde; a cultura 

mentalsomática da Cognópolis; as influências culturais na maneira de pensar. 

 

Poda. A fim de manter a organização funcional cerebral, a partir da adolescência ocorre 

a poda sináptica, processo cerebral natural. O procedimento tem o objetivo de eliminar as sinap-

ses contraditórias e inúteis, permanecendo as trilhas neuroniais usuais e, assim, fixando-as. 

Modulação. O cérebro é moldado pelo paracérebro da consciência. Quanto maior o nível 

de consciencialidade, eleva-se a chance de aquisição de informações úteis oriundas do para-

cérebro, devido à amplitude da cognição consciencial e capacidade de retenção das informações. 

Fixação. A utilização de dados, a maior, torna as vias sinápticas ativas e com potencial 

para serem instituídas. O nível aumentado de lucidez da conscin pode levar ao rearranjo dos cir-

cuitos encefálicos com o fim de manter a aquisição de dados holobiográficos, sem a ocorrência de 

curtos-circuitos, tornando o encéfalo acessível à recuperação de amplos conhecimentos. 

 

Higidez. Sendo o cérebro o órgão somático responsável pela articulação consciencial na 

vida intrafísica, vale à conscin interessada questionar os autocuidados realizados na manutenção  

e na obtenção de melhorias na funcionalidade dos atributos corticais. Eis, 35 perguntas, na ordem 

lógica, norteadoras da atenção à saúde do instrumento mentalsomático, relacionadas a diferentes 

especialidades científicas: 

01. Farmacologia. As medicações administradas usualmente apresentam efeitos imedi-

atos danosos ao cérebro? E quanto à possibilidade de efeitos maléficos tardios? 

02. Bioquimicologia. O uso de substâncias protetoras faz parte do zelo ao encéfalo? 

03. Nutrologia. A alimentação habitual é escolhida com intuito de suprir as necessida-

des diárias neurofuncionais? É neuroprotetora? 

04. Neurofisiologia. Utiliza-se com sucesso do sono reparador diário? 

05. Somatologia. Realiza checkups dos órgãos somáticos? E os checkups hormonais, vi-

tamínicos e bioquímicos? 

06. Cerebrologia. Já fez alguma avaliação neurológica? E psiquiátrica? 

07. Perdologia. Utiliza-se ou já fez uso de drogas ilícitas? 

08. Neurofisiopatologia. Ingere bebida alcoólica? 

09. Geneticologia. Realiza ações profiláticas para evitação de riscos encefálicos da pró-

pria genética? 

10. Neuroprofilaxiologia. Compreende a importância da oxigenação cerebral? Assume 

a responsabilidade de apresentar atitudes em prol desta defesa ao cérebro? 

11. Fisiologia. Mantém atividade física regular? 

12. Sexossomatologia. Tem suprido as carências sexuais ou há presença frequente de 

sexopensenes? 

13. Acidentologia. Protege-se de acidentes de percurso com consequências neuropato-

lógicas? É riscomaníaco(a)? 

14. Equilibriologia. Está em dia com as férias reparadoras? 

15. Autassediologia. Intoxica-se regularmente com autassédios? 

16. Energossomatologia. Realiza checagem energossomática pessoal e do ambiente? 

Pratica o autencapsulamento quando necessário? 
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17. Autopercepciologia. Sabe ser isca lúcida? Ou mantém-se na condição de conscin 

pensada? 

18. Parapercepciologia. Investe no parapsiquismo? Ativa funções de circuitos cere-

brais ainda obscuros intrafisicamente? 

19. Autodiscernimentologia. Já avaliou a presença de redutores do autodiscernimento? 

Está na fase de autovitimização ou de ações para superá-los? 

20. Autocriticologia. O quanto de preconceito permeia as próprias ações? Realiza acep-

ção de pessoas? E de conhecimentos? 

21. Autotemperamentologia. Procedeu à avaliação do temperamento pessoal? Qual  

o encaminhamento do resultado obtido? 

22. Problematicologia. Procura focar na solução e reduzir o nível de estresse? 

23. Etologia. Reavalia frequentemente hábitos e condicionamentos? 

24. Autocogniciologia. Qual o nível de predominância de apriorismos nas avaliações  

a terceiros? 

25. Pesquisologia. Há tendência de realizar pesquisas superficiais? 

26. Autopensenologia. Costuma aferir, a todo instante, a qualidade dos pensamentos? 

27. Autocosmoeticologia. Analisa regularmente o código pessoal de Cosmoética? 

28. Reeducaciologia. Está em dia com as reciclagens intraconscienciais? Exercita a for-

mação de trilhas sinápticas mais sadias? 

29. Neossinapsologia. Apresenta estado íntimo de abertura para neoideias? Há flexibili-

dade mental para as ortoneossinapses? 

30. Recexologia. Considera-se neofílico(a)? 

31. Leiturologia. Importa-se com a qualidade das leituras pessoais? 

32. Para-Higienotecnologia. Consegue realizar Higiene Mental? 

33. Paracerebrologia. Considera-se ortotaquipsíquico(a)? 

34. Mentalsomatologia. Utiliza os atributos corticais? Há ociosidade mentalsomática? 

35. Autovoliciologia. Realiza esforços pessoais, com base na vontade, para obter me-

lhorias cerebrais? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 saúde cerebral, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

03.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

04.  Aparvalhamento  bovino:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

05.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

08.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

09.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

11.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

12.  Paratecnologia  da  intelecção:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 
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A  REEDUCAÇÃO  PENSÊNICA,  PELA  VONTADE  DA  CONS-
CIN  INTERESSADA,  POSSIBILITA  A  MELHORA  DA  SAÚDE  

CEREBRAL  ATRAVÉS  DA  AQUISIÇÃO  DE  POLINEUROLÉ-
XICOS  E  EXERCITAÇÃO  DE  ORTOCIRCUITOS  SINÁPTICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, encontra-se satisfeito com o nível de saúde do 

próprio cérebro? Já pensou na possibilidade de provocar melhorias nas funções corticais e na ho-

meostase encefálica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Herculano-Houzel, Suzana; O Cérebro em Transformação; revisores Antônio dos Prazeres; Neusa Pe-

çanha; & Tereza Rocha; 222 p.; 8 caps.; 14 ilus.; 7 refs.; 21 x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 11  

a 221. 

2.  Taylor, Jill Bolte; A Cientista que curou seu Próprio Cérebro: O Relato da Neurocientista que viu 

a Morte de Perto, reprogramou sua Mente e ensina o que você também pode Fazer; 224 p.; 20 caps.; 2 enus.; 1 micro-
biografia; 21 x 14 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 9 a 223. 

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 

115, 119, 122, 131, 133, 138, 207, 220, 223, 226, 274, 372, 374 a 379, 382 a 384, 386, 504 e 510. 

 

A. C. G. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19999 

S A Ú D E    C O N S C I E N C I A L  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A saúde consciencial é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou 

a qualidade da consciência quanto ao bem-estar pessoal, à homeostase holossomática e à relação 

harmônica com os holopensenes, constituindo recurso para a autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da 

vida); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. A palavra consciência procede 

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

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Sur-

giu igualmente no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Saúde integral. 2.  Bem-estar consciencial. 3.  Homeostase holosso-

mática. 4.  Saúde holossomática. 5.  Qualidade de vida multidimensional. 6.  Equilíbrio holosso-

mático. 7.  Harmonia consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas saúde consciencial, saúde consciencial elementar  

e saúde consciencial avançada são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Doença consciencial. 2.  Malestar consciencial. 3.  Enfermidade ho-

lossomática. 4.  Paradoença. 5.  Desequilíbrio pessoal. 6.  Desarmonia intraconsciencial. 7.  En-

tropia consciencial. 

Estrangeirismologia: o checklist do autocuidado diário; o healthcare consciencial auto-

promovido; o checkup holossomático; o locus minoris resistenciae; o accident proneness; o work-

aholism; o burnout; a joie de vivre; o Zeitgeist das concepções de saúde e doença; o insight tera-

pêutico; o empowerment em saúde; o upgrade homeostático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assunção e manutenção da saúde holossomática. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Auto-

disposição: saúde somática. Automegaeuforização: saúde energossomática. Megafraternidade: 

saúde psicossomática. Autodiscernimento: saúde mentalsomática. Serenologia: saúde holossomá-

tica. Doença: oportunidade autassistencial. Ortopensenidade: farmácia consciencial. 

Coloquiologia: – É melhor prevenir do que remediar. 

Citaciologia: – Consuetudo consuetudine vincitur (O hábito é vencido pelo hábito; To-

más A. Kempis, 1380–1471). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Bem-estar. O bem-estar magno é sentir que o compléxis está chegando”. 

2.  “Holossomática. A desenvoltura somática melhora a mentalsomática”. 

3.  “Saúde. A saúde máxima tem certo percentual de desequilíbrio”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal paraterapêutico; os heredopensenes; a heredopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a decisão íntima de libertar-se das posturas pato-

pensênicas; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: o bom humor; o lazer sadio; a superdotação; o desafio da longevidade ativa;  

a omissuper; a saúde não idealizada; a desdramatização da doença; o conceito de saúde pessoal 

construído a partir do sincretismo dos paradigmas disponíveis; a conta-corrente da saúde pessoal;  

a doença enquanto sintoma consciencial; os abusos holossomáticos voluntários ou involuntários;  
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a indústria da saúde fácil; o pioneirismo da Escola de Salerno; a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) enquanto embrião da saúde universal; os sistemas universais de saúde; o Relatório Lalon-

de enquanto marco ocidental da promoção da saúde moderna; as Conferências Internacionais so-

bre Promoção da Saúde; a transdisciplinaridade em saúde; a reeducação do autocuidado; os dese-

quilíbrios somáticos compensados pela saúde consciencial; o padrão homeostático de referência; 

a recin impulsionadora da autocura; a opção pelo autodesassédio; a força presencial homeostática 

do assistente; o acolhimento universal à consciência enferma; o autassédio enquanto maior doen-

ça da Humanidade; a profilaxia dos redutores do autodiscernimento; os megaatributos propulsores 

da evolução; a convivialidade sadia promovendo maior produtividade consciencial; a serenidade 

justificadamente otimista; a manutenção do soma funcional em favor da consecução satisfatória 

da autoproéxis; o exemplarismo homeostático materializado na gescon. 

 

Parafatologia: a saúde consciencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a aura de saúde; o encapsulamento parassanitário; a Higiene Consciencial; o paramicrochip;  

a paracirurgia; a automegaeuforização; as ideias inatas quanto à autopreservação; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal compondo a autoconsciência holossomática; as concausas ex-

trafísicas nos adoecimentos e remissões; a raiz holobiográfica dos distúrbios pessoais cronicifi-

cados; a qualidade de vida seriexológica; a cosmoconsciência denotando elevado patamar de saú-

de consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bom-humor–desdramatização–desrepressão–descom-

pressão; o sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis; o sinergismo mens sana in corpore sano; o si-

nergismo otimismo-positividade-traforismo; o sinergismo Conscienciometrologia-Conscienciote-

rapia; o sinergismo imperturbabilidade–refratariedade bioenergética aos heterassédios; o siner-

gismo das pesquisas qualitativas e quantitativas em saúde. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) na labilidade dos modismos de saúde;  

o princípio do “isso não é para mim” aplicado às paixões ainda cultivadas pela consciência; o prin-

cípio cosmoético “dos males, o menor”; o princípio de “na dúvida, abstenha-se”; o princípio do 

“isso também passa”; o princípio de a rigor não existir a doença, existir o doente; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP) no autocuidado; o princípio de levar até as últimas consequências 

cosmoéticas a própria saúde; o princípio da inteligência evolutiva (IE) na priorização do Memo-

rando Conscienciológico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) explicitando a escolha lúcida pela 

saúde consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) promotor de ambientes homeostáticos. 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; as teorias de saúde-doença-cuidado. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; a técnica da tenepes; a técnica de compartilhamen-

to da megaeuforização pessoal; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de viver evolu-

tivamente; a técnica de mais 1ano de vida; a técnica da exaustividade aplicada à investigação dos 

traços pessoais. 

Voluntariologia: o voluntariado nas organizações humanitárias de saúde, na Socin; o vo-

luntariado conscienciológico; o voluntariado no autorado conscienciológico enquanto recurso 

paraterapêutico pessoal e grupal; a relação saúde consciencial dos voluntários–saúde organizacio-

nal da Instituição Conscienciocêntrica (IC)–saúde da Comunidade Conscienciológica Cosmoé-

tica Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório consciencial (labcon) pessoal; os laboratórios e núcle-

os de pesquisa em saúde; o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); a terapia 

ansiolítica do laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienci-

ológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o La-

boratório conscienciológico do Cosmograma dedicado à compreensão das doenças conscienciais; 

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico 
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Serenarium; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático Tertuliarium, Ho-

lociclo e Holoteca. 

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

ciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia;  

o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invi-

sível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos protetores dos animais domésticos na saúde pessoal; os efeitos da 

labilidade parapsíquica no humor pessoal; os efeitos mediatos dos componentes emocionais na 

saúde; o efeito terapêutico do trinômio diálogo-perdão-reconciliação; o efeito das reciclagens 

intraconscienciais na Paragenética; o potencial efeito multiplicador da tares; os efeitos da orto-

pensenização na psicosfera pessoal de saúde. 

Neossinapsologia: as neossinapses promotoras da longevidade cerebral; as neossina-

pses desencadeadas pelo extrapolacionismo da homeostase pessoal. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o cipriene; o ciclo avaliação diag-

nóstica–ilação prognóstica–ação preventiva; o ciclo autoconsciencioterápico contínuo autoin-

vestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a saúde física; a saúde emocional; a saúde intelectual; a saúde mental;  

a saúde parapsíquica; a saúde ambiental; a saúde coletiva. 

Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio 

admiração-discordância na convivência sadia; o binômio superação do egão–saúde mental; o bi-

nômio autocrítica-recin; o binômio crise pessoal–oportunidade evolutiva; a autenticidade expres-

sada pelo binômio teática-verbação. 

Interaciologia: a interação atividades de lazer–férias regulares; a interação imunida-

de–bom-humor; a interação nosográfica orgulho-ignorância-egoísmo; a interação homeostática 

abertismo-neofilia-experimentação. 

Crescendologia: o crescendo minidoenças–doenças crônicas–doenças fatais; o crescen-

do Planeta Hospital–Planeta Escola; o crescendo da escala evolutiva das consciências. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer na autopromoção da saúde; o tri-

nômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia 

na causalidade das doenças; o trinômio da saúde integrativa convencional-complementar-alterna-

tiva; a evitação do trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio trafal-trafar-trafor; os 

diagnósticos evolutivos apoiados no trinômio EV-tenepes-recin; o trinômio autocompléxis-auto-

fiex-autodesperticidade. 

Polinomiologia: o polinômio dos determinantes de saúde biológico-psicológico-social- 

-ambiental; o polinômio da sobrevivência humana sono–dieta–exercícios físicos–medicamentos;  

o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a eliminação do polinômio gurulatri-

as–sacralizações–superstições–fascínios de grupo–coleiras do ego–lavagens subcerebrais; a evi-

tação do polinômio pecadilhos mentais–porão consciencial–cérebro reptiliano–subcérebro abdo-

minal–robéxis; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o poli-

nômio macrossoma–personalidade consecutiva–identidade extra–Pré-Maternologia. 

Antagonismologia: o antagonismo bagulhos energéticos / mimos energéticos; o antago-

nismo parapsicose pós-dessomática / segunda dessoma sadia; o antagonismo autocorrupção / von-

tade javalínica; o antagonismo omissão deficitária / posicionamento; o antagonismo ter / ser;  

o antagonismo melin-melex / euforin-euforex; o antagonismo priorização estética / priorização  

sanitária; o antagonismo Profilaxia / Terapia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a doença física predispor a cura consciencial; o parado-

xo de a medicação aliviadora do sintoma mascarar a doença; o paradoxo de o novo sintoma sig-

nificar o aprofundamento da autopesquisa, em vez do avanço da doença; o paradoxo de a doença 

crônica poder ser cláusula de segurança da proéxis; o paradoxo do obeso desnutrido; o parado-

xo do diabético amargurado; o paradoxo do macrossoma idiota; o paradoxo da coexistência das 

pandemias de obesidade e de desnutrição; o paradoxo do desenvolvimento social infibulação  

e cirurgia transgênero; o paradoxo da autopacificação em meio ao caos; o paradoxo do convívio 

sadio com a própria doença. 
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Politicologia: as políticas públicas de saúde; a política de saúde proposta na Carta de 

Ottawa; a meritocracia da moréxis; a homeostaticocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei do maior es-

forço evolutivo; a lei da economia de males na vida intrafísica; a lei cármica da ação e reação;  

a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990); a lei Obama de saúde (Obamacare) representando  

a ampliação da assistência no país de maior influência no mundo (Ano-base 2016). 

Filiologia: a holossomatofilia; a autoprofilaxiofilia; a higienofilia; a priorofilia; a proe-

xofilia; a recinofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a nosofobia; a gerontofobia; a gerascofobia; a me-

tatesiofobia; a eliminação da tanatofobia pela autoconscientização multidimensional (AM). 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da banalização do 

autodiagnóstico; a síndrome da exaltação da juventude; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome 

da mediocrização; a síndrome da autovitimização; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da 

apriorismose. 

Maniologia: a riscomania. 

Mitologia: o mito da doença enquanto castigo divino; o mito da heterocura. 

Holotecologia: a evolucioteca; a higienoteca; a terapeuticoteca; a interassistencioteca;  

a proexoteca; a seriexoteca; a despertoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Autoproexologia; a Ho-

lossomatologia; a Parafisiologia; a Autopensenologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoprio-

rologia; a Autorrecinologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consciências das redes parassociais de interassistência; a consciênçula;  

a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin intermissivista;  

a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente de saúde consciencial; o acoplamentista; o agente retrocogni-

tor; 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 duplólogo; o pro-

exista; 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 tene-

pessista; 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 agente de saúde consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognito-

ra; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cogno-

polita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; 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 sanus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens 

neophilicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens maxi-

fraternus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmo-

visiologus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde consciencial elementar = a adquirida de maneira instintiva, à me-

dida dos desafios da evolução consciencial; saúde consciencial avançada = a buscada de modo 

autoconsciente, visando potencializar a autevolução. 

 

Culturologia: a cultura da saúde 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 saúde consciencial, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agenda  holossomática:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Agente  de  saúde  consciencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

08.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

10.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

15.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  SAÚDE  CONSCIENCIAL  EVIDENCIA,  DE  MODO  INEQUÍ-
VOCO,  A  HOLOMATURIDADE  CONQUISTADA  PELA  CONS-
CIÊNCIA.  É  DESENVOLVIDA  ATRAVÉS  DA  RECICLAGEM  

INTRACONSCIENCIAL  GRADUAL  DO  AUTOTEMPERAMENTO. 
 

Questionologia. O quanto você, leitor ou leitora, compreende as manifestações pessoais 

do ciclo saúde-doença-autocuidado? Quais proveitos evolutivos já obtém com o emprego auto-

consciente da saúde consciencial? 
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S A Ú D E    E M O C I O N A L  
( A U T 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. A saúde emocional é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou  

a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição e completo 

bem-estar emotivo ou com ausência de doença de origem afetiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo emocional procede do 

idioma Francês, émotion, “perturbação moral”, derivado de émouvoir, e este do idioma Francês 

Antigo, motion, com origem no idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Surgiu 

em 1922. 

Sinonimologia: 01.  Saúde afetiva. 02.  Saúde psicossomática. 03.  Saúde sexossomáti-

ca. 04.  Ausência de doença emocional. 05.  Bem-estar emocional. 06.  Pujança emocional.  

07.  Vigor emocional. 08.  Homeostase emocional. 09.  Homeostase afetiva; homeostase psicos-

somática; homeostase sexossomática. 10.  Ausência de doença; estado de saúde. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo saúde: insa-

lubérrimo; insalubre; insalubridade; insana; insanabilidade; insanável; insânia; insanidade; in-

sano; sã; sadia; sadio; salubre; salubridade; saneada; saneado; saneador; saneadora; sanea-

mento; saneante; sanear; saneável; sanidade; sanificar; saníssimo; sanitária; sanitário; sanita-

rista; são; saudável; saudense; supersaúde. 

Neologia. As duas expressões compostas saúde emocional básica e saúde emocional 

avançada são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Doença emocional; doença psicossomática. 02.  Enfermidade emo-

cional; enfermidade sexual (DST). 03.  Distúrbio emocional. 04.  Distúrbio afetivo. 05.  Debilida-

de emocional. 06.  Debilidade afetiva. 07.  Saúde física. 08.  Saúde intelectual. 09.  Saúde mental.  

10.  Saúde parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o checkup ou exame de saúde periódico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à emocionalidade ou à psicossomaticidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Amor é su-

persaúde. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade. 

 

Fatologia: a saúde emocional; a saúde afetiva; a saúde psicossomática; a saúde sexosso-

mática; a manutenção da saúde emocional; a saúde emocional na adolescência; a saúde emocional 

após a aposentadoria; a saúde emocional na terceira idade; a educação pessoal das emoções;  

o equilíbrio da saúde emocional; o conceito de doença; a Etiologia multicausal da doença; a doen-

ça emocional como válvula de escape; a defesa da saúde; a Medicina Preventiva; a Higiene Cons-

ciencial; a Higiene Psicossomática; a intimidade como mantenedora da boa saúde emocional;  

o processo de dissolução da conjugabilidade solapando a saúde emocional; a obesidade minando 

a saúde emocional; a inteligência emocional; a robustez afetiva; o bom humor natural; o atestado 

de saúde; o atestado de sanidade; o seguro de saúde; os planos de saúde; os serviços de saúde; as 
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unidades de saúde; o centro de saúde; a casa de saúde; a saúde pública; a Secretaria Municipal de 

Saúde; o Ministério da Saúde; a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a aura de saúde. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelecto sadio–emocionalidade sadia. 

Principiologia: o princípio do equilíbrio holossomático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da psicossomaticidade; a teoria bioestatística da saúde. 

Tecnologia: a técnica do EV na manutenção da saúde emocional. 

Voluntariologia: a relação saúde emocional dos voluntários–saúde emocional da Insti-

tuição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicossomatologistas. 

Efeitologia: os efeitos das emoções na vida intelectual e profissional. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica. 

Binomiologia: o binômio homeostático saúde-energia; o binômio saúde emocional pes-

soal–saúde emocional dos membros da família nuclear; o binômio afetividade-sexualidade. 

Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação familiar como facilitadora da 

saúde emocional. 

Crescendologia: o crescendo patológico doença física–doença emocional. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio anticosmoético indústria da saúde–indústria da doença– 

–indústria da consulta–máfia da saúde. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo ortopensenidade / 

patopensenidade; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo pacificação íntima / ansio-

sismo; o antagonismo manutenção da saúde emocional / hipocondria. 

Paradoxologia: o paradoxo da visita da saúde. 

Politicologia: a política da saúde; a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana. 

Filiologia: a somatofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a nosofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: os prejuízos à saude da riscomania; a mania de doenças (hipocondria). 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a psicossomatoteca; a sexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Auto-

cogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autoprioro-

logia; a Harmoniologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; as equipes de saúde; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; os agentes de saúde; os pro-

fissionais de saúde. 

 

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; as agentes de 

saúde; as profissionais de saúde. 

 

Hominologia: o Homo sapiens salutator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens sanus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde emocional básica = a manutenção da saúde afetiva pessoal; saúde 

emocional avançada = a condição da soltura autoconsciente do psicossoma. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial afetiva. 

 

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 saúde emocional, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  SAÚDE  EMOCIONAL  PRATICAMENTE  EMBASA  AS  DE- 
MAIS  MANIFESTAÇÕES  DE  SANIDADE  FÍSICA,  INTELEC- 
TUAL,  MENTAL  E  PARAPSÍQUICA  DA  CONSCIN,  HOMEM 

OU  MULHER,  DE  QUALQUER  FORMAÇÃO  CULTURAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem controle satisfatório das emoções? O siste-

ma neurovegetativo está bem domesticado por você? 
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S A Ú D E    F Í S I C A  
( A U T 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. A saúde física é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou  

a qualidade entre o organismo biológico e o holopensene da pessoa com boa disposição e comple-

to bem-estar ou com ausência de doença dos órgãos, sistemas anatômicos e fisiológicos do corpo 

humano. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo físico procede do mesmo 

idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da 

mesma”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Saúde somática. 02.  Saúde biológica. 03.  Saúde orgânica. 04.  Saúde 

corporal. 05.  Ausência de doença orgânica. 06.  Bem-estar físico. 07.  Pujança corporal. 08.  Vi-

gor somático. 09.  Homeostase bioquímica; homeostase orgânica; homeostase somática. 10.  Esta-

do de saúde. 

Neologia. As duas expressões compostas saúde física básica e saúde física avançada são  

neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Doença física. 02.  Doença somática. 03.  Enfermidade orgânica. 

04.  Distúrbio físico; distúrbio somático. 05.  Debilidade física. 06.  Debilidade somática.  

07.  Saúde emocional. 08.  Saúde intelectual. 09.  Saúde mental.  10.  Saúde parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o checkup ou exame de saúde periódico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do corpo humano. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Saúde exige 

higiene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade. 

 

Fatologia: a saúde física; a saúde corporal; a saúde orgânica; a manutenção da saúde fí-

sica; a educação em saúde; a saúde familiar; a saúde ecológica; a pirâmide da saúde física; o re-

pouso; a atividade muscular; a atividade aeróbica; o sono; a consciência do consumo de alimentos 

e bebidas; os alongamentos; as abordagens biológicas e ecossociais dos fenômenos da saúde e da 

doença; a ausência de doenças hereditárias graves; a saúde física na adolescência; a saúde física 

após a aposentadoria; a saúde física na terceira idade; o combate à vida sedentária; a educação 

pessoal das atividades físicas; a promoção da saúde; a saúde como recurso ou investimento; a re-

levância da esteira aeróbica; o valor da dieta alimentar bem balanceada; o equilíbrio da saúde 

orgânica; a defesa da saúde; a Higiene Consciencial; a obesidade minando a saúde orgânica; a ro-

bustez física; a psicomotricidade pessoal; a musculatura da pessoa; o atestado de saúde; o atesta-

do de sanidade; o seguro de saúde; os planos de saúde; os serviços de saúde; as unidades de saú-

de; o centro de saúde; a casa de saúde; a saúde pública; a Secretaria Municipal de Saúde; o Minis-

tério da Saúde; a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mens sana in corpore sanus. 

Principiologia: o princípio da longevidade humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas dos exercícios físicos mantenedores da saúde. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas. 

Efeitologia: os efeitos da saúde física sobre a vida intelectual. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica; o ciclo dos checkups periódicos. 

Binomiologia: o binômio homeostático saúde-energia; o binômio (contraponto) saúde 

(ausência de doença)–doença (ausência de saúde). 

Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação exercícios físicos–exercícios 

intelectuais. 

Crescendologia: o crescendo exercícios físicos–exercícios intelectuais. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo normalidade / anormalidade; o antagonismo vida 

/ morte. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência permanente–soma transitório. 

Politicologia: a política da saúde; a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana. 

Filiologia: a somatofilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: os mitos sobre as doenças em função dos idiotismos culturais. 

Holotecologia: a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Auto-

cogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autoprioro-

logia; a Somatologia; a Cerebelologia; a Cerebrologia. 

 

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 somaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens prio-

ritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde física básica = a da pessoa natural e fisicamente sadia; saúde física 

avançada = a da pessoa atenta à manutenção da saúde orgânica com avaliações e exames periódi-

cos, independentemente da idade física. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial; a cultura da saúde física. 

 

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 saúde física, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Técnica  da  sesta:  Somatologia;  Homeostático. 

 

A  SAÚDE  FÍSICA  RAZOÁVEL  FUNDAMENTA  O  DESEN-
VOLVIMENTO  REGULAR  E  A  CONSECUÇÃO  DA  PROGRA-
MAÇÃO  EXISTENCIAL  DA  CONSCIN.  SEM  A  AUTOVALIDEZ  

TORNA-SE  IMPRATICÁVEL  A  CONQUISTA  DO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, cuida razoavelmente da saúde física? Você man-

tém exercícios físicos regulares? Tem e usa a esteira aeróbica? 
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S A Ú D E    H O L O S S O M Á T I C A    D O    AS S I S T E N T E  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Saúde holossomática do assistente é o estado de equilíbrio, harmonia  

e consonância qualitativa de cada veículo de manifestação da conscin, homem ou mulher, objeti-

vando a homeostase da interação entre eles, predispondo a atuação na condição de minipeça inte-

rassistencial multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Surgiu no século XII. O elemento de composição holo procede 

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”. Apareceu no Século 

XIX. O vocábulo assistente procede do idioma Latim, assistens ou adsistens, de assistere, “estar 

ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Harmonia holossomática do assistente. 2.  Estado de equilíbrio dinâ-

mico holossomático do assistente. 3.  Homeostase holossomática do assistente.  

Neologia. As 3 expressões compostas saúde holossomática do assistente, saúde holosso-

mática básica do assistente e saúde holossomática avançada do assistente são neologismos técni-

cos da Assistenciologia.  

Antonimologia: 1.  Debilidade holossomática do assistente. 2.  Estado de desequilíbrio 

entre os veículos de manifestação do assistente. 3.  Distúrbio holossomático do assistente. 4.  Do-

ença holossomática do assistente. 5.  Estado de doença dos veículos de manifestação do assis-

tente. 

Estrangeirismologia: o checkup periódico; o checklist da saúde consciencial; o ato de 

estar aware quanto à performance holossomática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da saúde holossomática para a qualidade assistencial. 

Citaciologia. A saúde é o resultado não só de nossos atos como também de nossos pen-

samentos (Mahatma Gandhi, 1869–1948). A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do cor-

po, ofusca o julgamento e cega a razão (Denis Diderot, 1713–1784). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios inerentes ao assunto: – A felicidade do corpo consiste 

na saúde; e, a do espírito, no saber. Mens sana in corpore sano (Mente sã, corpo são). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde holossomática; o holopensene pessoal 

homeostático; o holopensene pessoal da anticonflitividade; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; a higidez pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; o holopensene consciencial terapêutico enquanto reflexo da harmonia intraconsciencial 

do assistente. 

 

Fatologia: a manutenção da saúde física; a saúde afetiva; a inteligência emocional; a sa-

tisfação íntima em consequência da assistência prestada; a busca pelo equilíbrio; a influência do 

temperamento na predisposição de patologias físicas; a influência hormonal em consequência do 

estilo de vida; o bom humor edificante; o mau humor alimentador de desequilíbrios psicossomáti-

cos; a importância da alimentação balanceada; a obesidade; a desnutrição; a bulimia; a anorexia;  

a má postura predispondo aos desequilíbrios musculares; as dores musculares limitando o traba-

lho intelectual; a estafa emocional em consequência do trabalho ininterrupto; o alto índice de es-

tresse proporcionando a liberação do hormônio cortisol predispondo aos distúrbios cardiovascula-
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res; o acúmulo de mágoas predispondo a desequilíbrios orgânicos e emocionais; as doenças here-

ditárias; a valorização da prevenção de possíveis doenças já identificadas na família; os exames 

de rotina; o sono restaurador; os objetivos claros na vida fortalecendo a saúde emocional; a manu-

tenção da saúde intelectual; a leitura de qualidade servindo de alimento intelectual; a atividade fí-

sica auxiliando a oxigenação dos órgãos e potencializando o trabalho mental; o cuidado com a er-

gonomia nas atividades diárias; a hidratação adequada; o lazer necessário ao corpo físico e men-

tal; as amizades salutares; a identificação do hobby proveitoso; a importância da vida social posi-

tiva; as conversas inspiradoras; o fato de o pensamento ter influência no organismo; a importância 

do pensamento positivo; o estabelecimento de objetivos evolutivos; a higiene física; a Higiene 

Consciencial; a valorização da convivialidade harmônica para manutenção da saúde emocional;  

o ato de se cuidar primeiro para realizar boa assistência depois; a saúde mental no trabalho;  

a satisfação íntima com a escolha da profissão; a frieza assistencial cosmoética enquanto postura 

preventiva de desequilíbrios emocionais; a flexibilidade conviviológica prevenindo descompensa-

ções emocionais; a Psicologia Positiva; a Neurociência; a promoção da saúde através da convivia-

lidade sadia na dupla evolutiva (DE); a importância da assistência prestada ao próximo para a ma-

nutenção da saúde consciencial; a atividade física diária contribuindo para sustentação energética 

na tenepes; a objetividade da longevidade produtiva; a responsabilidade quanto à própria saúde 

consciencial; a convivência diária sadia com os pré-humanos interferindo diretamente na saúde da 

consciência; a importância de se nutrir de bons sentimentos para a saúde física e mental; a busca 

pela saúde mnemônica. 

 

Parafatologia: a saúde holossomática do assistente; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a saúde mentalsomática; a busca pelo equilíbrio holossomático; o cuidado holos-

somático visando a consecução da autoproéxis; a harmonia holossomática enquanto sustentáculo 

das manifestações assistenciais; a importância da autocrítica quanto à própria saúde holossomáti-

ca; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a saúde parapsíquica; o equilí-

brio paraperceptivo; a educação parapsíquica; a importância do equilíbrio dos veículos de mani-

festação na atuação parapsíquica; o parapsiquismo intelectual pessoal; a desintoxicação energéti-

ca; o autodiagnóstico energossomático advindo da mobilização energética diária; o autassédio 

predispondo ao heterassédio; o autassédio predispondo o adoecimento holossomático; o sobrepe-

so interferindo na atuação energética; os bloqueios chacrais em consequência de situações emo-

cionais mal resolvidas; a paraassepsia energética; a sanidade mental enquanto autodefesa da cons-

cin ante aos heterassédios; a inteligência parapsíquica; a exposição áurica da saúde; a exposição 

áurica da doença; a superação da doença orgânica através do equilíbrio energético emocional;  

o aprimoramento parapsíquico advindo do investimento mentalsomático; o estofo energético ala-

vancado pela assistência sinceramente realizada; as descompensações holossomáticas interferindo 

na qualidade das autodecisões; a influência da conscin harmonizada energeticamente, nos ambi-

entes por onde passa.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os veículos de manifestação holossomático; o si-

nergismo saúde emocional–saúde somática; o sinergismo soma sadio–mente sadia; o sinergismo 

sentimentos positivos–satisfação benévola–disponibilidade assistencial; o sinergismo equilíbrio 

holossomático–produtividade mentalsomática; o sinergismo ortopensenidade–saúde conscien-

cial; o sinergismo trabalho motivador–bem estar restaurador.  

Principiologia: o princípio de estar atento a qualquer alteração holossomática na pre-

venção de possíveis desequilíbrios maiores; o princípio da longevidade; o princípio de não dis-

pensar aos outros a responsabilidade quanto à própria saúde somática e consciencial; o prin-

cípio da saúde energética influenciar diretamente as condutas somáticas; o princípio da ortopen-

senidade; o princípio evolutivo do domínio das ECs. 

Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) priorizando a manutenção da ho-

meostasia holossomática em benefício da assistência. 
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Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do macrossoma; a teoria da paragenética; 

a teoria da psicossomaticidade; a teoria da autocura através da interassistência. 

Tecnologia: a técnica de autochecagem holossomática; a técnica do arco voltaico crâ-

niochacral; as modernas técnicas médicas de exames preventivos; a técnica do EV na manuten-

ção da saúde parapsíquica e emocional; as técnicas dos exercícios físicos mantenedores da saúde; 

a técnica da desassim; as técnicas da Consciencioterapia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencio-

lógico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

projeciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Holossomato-

logia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Psicossomatologis-

tas; o Colégio Invisível dos Sensitivos Parapsíquicos; o Colégio Invisível da Interassistencio-

logia. 

Efeitologia: o efeito balsâmico do convívio harmônico com a família nuclear; os efeitos 

da Higiene Consciencial na autossustentação energética; os efeitos visíveis da energosfera pes-

soal em consequência da assistência diária; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos do EV. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas através da autoconscientização quanto  

à responsabilidade e importância holossomática para as manifestações assistenciais sadias. 

Ciclologia: o ciclo identificação dos próprios desequilíbrios holossomáticos–manuten-

ção holossomática–qualificação assistencial; o ciclo responsabilidade holossomática intrafísica–

–atuação assistencial extrafísica; o ciclo cuidar de si–cuidar do outro. 

Enumerologia: a saúde somática; a saúde energossomática; a saúde psicossomática;  

a saúde mentalsomática; a saúde intelectual; a saúde parapsíquica; a saúde convivencial. 

Binomiologia: o binômio atividade física–manutenção somática; o binômio equilíbrio 

psicossomático–cosmovisão assistencial; o binômio fazer o bem–sentir-se bem; o binômio ho-

meostasia-energia; o binômio maturidade–lucidez assistencial; o binômio manutenção holosso-

mática–autoproéxis. 

Interaciologia: a interação soma-energossoma; a interação mentalsoma-psicossoma;  

a interação emoções–cérebro–sistema imunológico; a interação atividade física–atividade inte-

lectual; a interação Autopensenologia-homeostasia; a interação hipotálamo-pituitária-adrenal; 

 a interação autocognição–ampliação parapsíquica. 

Crescendologia: o crescendo monovisão somática–cosmovisão holossomática. 

Trinomiologia: o trinômio inteligência emocional–convivialidade sadia–ganhos evolu-

tivos grupais; o trinômio estafa–doença somática–incompletismo existencial; o trinômio automo-

tivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

alimentação equilibrada–atividade física regular–sono restaurador–qualidade de vida–prontidão 

assistencial; o polinômio bons sentimentos–liberação de neurotransmissores–sensação de pra-

zer–diminuição de problemas cardiovasculares. 

Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo equilíbrio 

emocional / desequilíbrio emocional; o antagonismo saúde física / doença mental; o antagonismo 

saúde / doença; o antagonismo saúde afetiva / doença emocional. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de 

a assistência ao outro ser a melhor maneira de fortalecimento energético. 

Politicologia: a política da saúde; a meritocracia evolutiva; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado ao equilíbrio holossomático; as leis da fisio-

logia somática; as leis do envelhecimento orgânico; as leis da genética; a lei da sobrevivência 

humana. 

Filiologia: a holossomatofilia; a energofilia; a conscienciofilia; a harmoniofilia; a para-

psicofilia; a assistenciofilia; a ortopensenofilia; a autodesassediofilia. 

Fobiologia: a leiturofobia; a tanatofobia; a biofobia; a gerontofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da labilidade parapsíquica; a síndrome de burnout; a sín-

drome do ansiosismo; a síndrome do transtorno alimentar; a síndrome do workaholism; a pre-

venção da síndrome metabólica. 

Maniologia: a mania de doenças (hipocondria); a riscomania. 

Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a pensenoteca; a psicoteca; a consciencio-

metroteca; a psicossomatoteca; a parapsicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a mentalsomatote-

ca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Auto-

conscienciometrologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia; 

a Autocogniciologia; a Pensenologia; a Biologia Humana; a Autopriorologia; a Autoparaperce-

pciologia; a Autodesassediologia; a Homeostaticologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomato-

logia; a Cerebrologia; a Macrossomatologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin assistente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o assistente consciente; o intermissivista; o acoplamentista; o agente re-

trocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; 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 assistente consciente; a intermissivista; a acoplamentista; a agente re-

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens holossomaticus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sa-

piens sanus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapi-

ens sensitivus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multi-

dimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde holossomática básica do assistente = a da conscin saudável, po-

rém, ainda em busca do equilíbrio entre os veículos de manifestação; saúde holossomática avan-

çada do assistente = a da conscin com capacidade de domínio harmônico entre todos os veículos 

de manifestação voltados à assistencialidade. 

 

Culturologia: a cultura da saúde física; a cultura da saúde afetiva; a cultura da saúde 

mental; a cultura da saúde consciencial; a cultura da saúde consciencial parapsíquica; a cultura 

da saúde consciencial intelectiva; a cultura da saúde energossomática; a cultura da Interassis-

tenciologia; a cultura da Holossomatologia Lúcida. 
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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 saúde holossomática do assistente, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

06.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático.  

08.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  energossoma-mentalsoma:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

  

A  REALIZAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL  RE-
QUER  ESFORÇO  CONTÍNUO  DA  CONSCIÊNCIA,  SENDO   
A  PRIORIZAÇÃO  DA  PRÓPRIA  SAÚDE  HOLOSSOMÁTICA  

CONDIÇÃO  FUNDAMENTAL  PARA  ATUAÇÃO  QUALIFICADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está atento(a) à manutenção diária dos veículos 

de manifestação consciencial? Consegue mensurar o nível de interferência da própria saúde 

holossomática nas atividades assistenciais? 

 
Bibliografía Específica: 

 

1.  Machado, Cesar; & Sabetzki, Stéfani; Humanização Parapsíquica na UTI: Assistência Integral ao Paci-

ente Crítico; pref. Pedro Fernandes; revisão: Sandra Tornieri; et al; 326 p.; 19 caps.; 77 abrev.; 34 enus.; 1 foto; 2 micro-
biografias; 1 tab.; 4 websites; glos. 196 termos; glos. 6 termos (neológico especializado); glos. 118 termos (área da saúde); 

108 refs.; alf.; geo.; ono.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 191  

a 198. 

 

S. M. S. 
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S A Ú D E    I N T E L E C T U A L  
( A U T 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. A saúde intelectual é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou  

a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição e completo 

bem-estar da intelecção, racionalidade e lógica ou com ausência de doença de origem ideológica 

cultural. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo intelectual procede 

igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Saúde mentalsomática. 2.  Saúde intelectiva. 3.  Saúde ideológica.  

4.   Ausência de doença intelectual. 5.  Estado de saúde intelectual. 

Neologia. As duas expressões compostas saúde intelectual básica e saúde intelectual 

avançada são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Doença intelectual. 02.  Doença mentalsomática. 03.  Enfermidade 

intelectual. 04.  Distúrbio intelectual. 05.  Distúrbio mentalsomático. 06.  Debilidade intelectual. 

07.  Saúde emocional. 08.  Saúde física. 09.  Saúde mental. 10.  Saúde parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o checkup ou exame de saúde periódico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intelectualidade e à racionalidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Saúde: vigor 

polimático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade. 

 

Fatologia: a saúde intelectual; a saúde intelectiva; a saúde ideológica; a saúde mentalso-

mática; a manutenção da saúde intelectual; a saúde intelectual na adolescência; a saúde intelectual 

após a aposentadoria; a saúde intelectual na terceira idade; a educação formal da intelectualidade; 

o equilíbrio da saúde intelectual; a defesa da saúde; a Higiene Consciencial; a Higiene Mentalso-

mática; a leitura útil como mantenedora da boa saúde intelectiva; o processo de dissolução da 

conjugabilidade solapando a saúde ideológica; a falta de exercícios físicos minando a saúde inte-

lectual; a língua nativa como mantenedora da saúde intelectual; a inteligência teática da conscin; 

a robustez cultural da pessoa; o bom humor natural perante as ideias; o atestado de saúde; o ates-

tado de sanidade; o seguro de saúde; os planos de saúde; os serviços de saúde; as unidades de 

saúde; o centro de saúde; a casa de saúde; a saúde pública; a Secretaria Municipal de Saúde;  

o Ministério da Saúde; a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo intelectual pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo leituras–anotações–cultura pessoal. 

Principiologia: o princípio da racionalidade autopensênica. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da apreensibilidade cognitiva. 

Tecnologia: a técnica de autocompreensão das realidades. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Polímatas. 

Efeitologia: o efeito acumulativo da bagagem intelectual pessoal. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica. 

Binomiologia: o binômio memória-autocompreensibilidade; o binômio autodiscerni-

mento-alegria. 

Interaciologia: a interação consciência-soma. 

Crescendologia: o crescendo maturidade-autolucidez. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença. 

Paradoxologia: o paradoxo da intelectualidade imberbe. 

Politicologia: a política da saúde; a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana. 

Filiologia: a intelectofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a leiturofobia. 

Holotecologia: a cognoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Auto-

cogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autopriorolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia; a Autocoerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 intellector; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens ree-

ducator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymatha. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde intelectual básica = a da pessoa com expressiva cultura pessoal em 

linha de conhecimentos positivos; saúde intelectual avançada = a da pessoa com expressiva cultu-

ra pessoal, em linha de conhecimentos positivos, autora de obra escrita, publicada e ampliadora 

do patrimônio cognitivo da Humanidade. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial intelectiva. 

 

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 saúde intelectual, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  SAÚDE  INTELECTUAL  FUNDAMENTA  AS  DIRETRIZES   
DE  TODAS  AS  REALIZAÇÕES  E  TRABALHOS  EVOLUTI-

VOS,  COSMOÉTICOS,  DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  
EM  QUALQUER  ÁREA  OU  LINHA  DE  ATIVIDADE  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com o nível da própria intelectua-

lidade? Quais os frutos do conhecimento produtivo obtido e distribuído por você nesta existência? 
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S A Ú D E    M E N T A L  
( A U T 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. A saúde mental é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou  

a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição e completo 

bem-estar da autopensenização ou com ausência de doença de origem mental ou psicopatia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo mental procede do idio-

ma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; 

intenção; pensamento; inteligência”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Saúde mental; saúde psíquica. 02.  Saúde cortical. 03.  Saúde da au-

topensenização. 04.  Saúde neurológica. 05.  Ausência de doença mental. 06.  Bem-estar racional. 

07.  Pujança da mente. 08.  Vigor mental. 09.  Homeostase cortical; homeostase mental; homeos-

tase neurológica. 10.  Estado de saúde mental. 

Neologia. As duas expressões compostas saúde mental básica e saúde mental avançada 

são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Doença mental; doença psiquiátrica. 02.  Doença cortical. 03.  En-

fermidade mental. 04.  Distúrbio mental. 05.  Distúrbio neurológico. 06.  Debilidade mental; idio-

tismo. 07.  Saúde emocional. 08.  Saúde física. 09.  Saúde intelectual. 10.  Saúde parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o checkup ou exame de saúde periódico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao equilíbrio mental. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Saúde signi-

fica vida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade. 

 

Fatologia: a saúde mental; a saúde cortical; a saúde neuronal; a saúde da lucidez; a saú-

de mentalsomática; a manutenção da saúde mental; a saúde mental na adolescência; a saúde men-

tal após a aposentadoria; a saúde mental na terceira idade; o equilíbrio da saúde mental; a defesa 

da saúde; os tênues limites da sanidade; a triagem em saúde mental infantil; os eventos de vida 

produtores de estresse e transtornos mentais comuns; a mudança forçada de moradia; a agressão 

física; o rompimento de relação afetiva; a internação hospitalar; o assalto e o roubo; a saúde men-

tal no trabalho; o trabalho e os transtornos mentais graves; a saúde mental do cuidador na institui-

ção hospitalar; o processo migratório e a saúde mental; o trabalho de reintegração social do 

hospital psiquiátrico; a Higiene Consciencial; a Higiene Mentalsomática; a Medicina centrada no 

paciente; o processo de dissolução da conjugabilidade solapando a saúde mental; a robustez 

mental da pessoa; o bom humor natural perante a sanidade mental; o atestado de saúde; o atestado 

de sanidade; os planos de saúde; o seguro de saúde; os serviços de saúde; as unidades de saúde;  

o centro de saúde; a casa de saúde; a saúde pública; a Secretaria Municipal de Saúde; o Ministério 

da Saúde; a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a condição da conscin sem autassédios atravancadores da evolução; 

as autodefesas da conscin ante os heterassédios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo soma sadio–mente sadia. 

Principiologia: o princípio da autopensenização da fraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria geral da saúde-doença-cuidado. 

Tecnologia: as técnicas da Consciencioterapia; a técnica do EV na manutenção da saú-

de mental. 

Voluntariologia: os voluntários conscienciólogos da OIC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito das desassins na manutenção da saúde mental. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica. 

Binomiologia: o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio explosivo sanida-

de mental–arma de fogo. 

Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação médico-paciente. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde física / doença mental. 

Politicologia: a política da saúde; a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana. 

Filiologia: a somatofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a recexoteca; a intelectoteca; a conscienciotera-

peuticoteca; a maturoteca; a pensenoteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Auto-

cogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia; a Autodeterminologia; a Autopriorolo-

gia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a 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 mentalsomaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sa-

piens homeostaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens libertarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde mental básica = a da pessoa ao viver dispensando todo tipo de tra-

tamento psicológico, psiquiátrico ou consciencioterapêutico; saúde mental avançada = a da pes-

soa desassediada permanente total ou o ser desperto, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da saúde mental. 

 

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 saúde mental, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  SAÚDE  MENTAL,  OU  A  MANUTENÇÃO  ININTERRUPTA  

DO  EQUILÍBRIO  DA  LUCIDEZ  PESSOAL,  É  INDISPENSÁ-
VEL  ÀS  RESOLUÇÕES  CORRETAS  DA  PESSOA  NA  DIRE-

ÇÃO  DA  PRÓPRIA  EXISTÊNCIA  INTRA  E  EXTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente bem com a própria saúde mental? Você 

considera a si mesmo mais evoluciente ou mais consciencioterapeuta? 
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S A Ú D E    P A R A P S Í Q U I C A  
( A U T 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. A saúde parapsíquica é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico 

ou a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição e com-

pleto bem-estar quanto ao autoparapsiquismo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo saúde vem do idioma Latim, salus, “salvação; conservação (da vi-

da); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição para 

provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede 

também  do idioma Grego, psykhik ós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psy-

khé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Saúde paraperceptiva. 2.  Saúde parapsicológica. 3.  Saúde da  multi-

dimensionalidade da conscin. 4.  Ausência de doença parapsíquica. 5.  Estado de saúde parapsí-

quica. 6.  Autoparapsiquismo sadio. 

Neologia. As 3 expressões compostas saúde parapsíquica, saúde parapsíquica básica  

e saúde parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Doença paraperceptiva. 02.  Autassédio. 03.  Heterassédio. 04.  En-

fermidade parapsíquica. 05.  Distúrbio paraperceptivo. 06.  Debilidade parapsíquica. 07.  Saúde 

emocional. 08.  Saúde física. 09.  Saúde intelectual. 10.  Saúde mental. 

Estrangeirismologia: o checkup ou exame de saúde periódico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao parapsiquismo pessoal e alheio. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Saúde: paz 

holossomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade. 

 

Fatologia: a Higiene Consciencial; o atestado de saúde; o atestado de sanidade; os pla-

nos de saúde; os serviços de saúde; as unidades de saúde; o centro de saúde; a casa de saúde;  

a saúde pública; a Secretaria Municipal de Saúde; o Ministério da Saúde; a Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 

 

Parafatologia: a saúde parapsíquica; a saúde paraperceptiva; a manutenção da saúde pa-

rapsíquica; a saúde parapsíquica na adolescência; a saúde parapsíquica na terceira idade; a educa-

ção pessoal das parapercepções; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; a inteligência parapsíquica; a aura de saúde. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das percepções pelos olhos e pelos paraolhos. 

Principiologia: o princípio da multidimensionalidade da consciência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do EV na manutenção da saúde parapsíquica; a técnica da te-

nepes. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sensitivos Parapsíquicos. 

Efeitologia: os efeitos equilibradores do autoparapsiquismo interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica. 

Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-racionalismo. 

Interaciologia: a interação consciência-soma. 

Crescendologia: o crescendo percepções somáticas–parapercepções. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença. 

Politicologia: a política da saúde; a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência humana. 

Filiologia: a parapsicofilia; a holossomatofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autoparapercepciologia; a Auto-

discernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia; a Autode-

terminologia; a Autopriorologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia. 

 

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 sensitivus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens ener-

govibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens proexo-

logus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: saúde parapsíquica básica = a da conscin sem bloqueios energéticos cor-

ticais permanentes; saúde parapsíquica avançada = a da conscin atuando com oficina extrafísica 

(ofiex) pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da saúde consciencial parapsíquica. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  SAÚDE  PARAPSÍQUICA  É  A  CONDIÇÃO  MAIS 
EVOLUÍDA  ENTRE  TODAS  AS  MODALIDADES  DE  SAÚDE 
DA  CONSCIN  TENDO  EM  VISTA  O  RETORNO  INEVITÁVEL  

À  PARAPROCEDÊNCIA  PESSOAL  APÓS  A  DESSOMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com o próprio parapsiquismo? 

Você confia na própria sinalética energética e parapsíquica? 
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S A Z O N A L I D A D E  
( ME T E O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sazonalidade é o conjunto das transformações cíclicas de estado, com-

portamento ou aspecto, de acordo com as mudanças de estações de ano, em especial, da mudança 

verão-inverno. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo sazão deriva do idioma Latim, satio, “ação de semear; sementeira; 

plantação”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Estacionalidade. 2.  Temporalidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo sazão: assa-

zoada; assazoado; assazoar; assazoável; assazonação; assazonador; assazonadora; assazonar; 

assazonável; dessazonada; dessazonado; dessazonalidade; dessazonalizar; dessazonar; sazoado; 

sazoamento; sazoar; sazonação; sazonada; sazonado; sazonador; sazonadora; sazonal; sazona-

lidade; sazonalmente; sazonamento; sazonante; sazonar; sazonária; sazonário; sazonática; sazo-

nático; sazonável. 

Neologia. As duas expressões compostas sazonalidade baixa e sazonalidade elevada são 

neologismos técnicos da Meteorologia. 

Antonimologia: 1.  Dessazonalidade. 2.  Vida dessazonada. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium; o momentum. 

Atributologia: predomínio das sensações somáticas, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos órgãos e sistemas do corpo humano na vivência dia a dia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal ante as estações do ano; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopense-

nidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a sazonalidade intrafísica favorecendo  

o exercício da flexibilidade pensênica. 

 

Fatologia: a sazonalidade; o aproveitamento das estações do ano na dinamização das ati-

vidades pessoais; a influência do tempo na autodisposição da conscin lúcida; a pressão atmosféri-

ca; a temperatura do período; as mudanças meteorológicas e a vida da pessoa; a vida dentro e fora 

de casa; o ciclo sazonal ao determinar mudanças na rotina diuturna humana; a influência das es-

tações do ano nas viagens pessoais; o ritmo sazonário inerente à vida intrafísica; os calendários 

humanos; as datas comemorativas; as atividades por temporada; a autogestão da sazonalidade 

cotidiana; a ambientação pessoal às estações do ano; a autadaptabilidade às diferentes sensações 

térmicas; as influências sazonais fisiológicas e psicológicas no holossoma; o balanço sazonário 

das autorrealizações. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a extrafisicalidade diurna e noturna; a ausência de sazonalidade 

extrafísica; as autossugestões quanto à sazonalidade diagnosticando a parapsicose pós-dessomáti-

ca da consciex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do cronograma; a técnica de mais 1 ano de vida. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos do biorritmo na produtividade pessoal; os efeitos das variações 

sazonais na intra, inter e extraconsciencialidade. 

Ciclologia: o ciclo circadiano (as 24 horas do dia); o ciclo lunar (28 dias); o ciclo das 

estações (3 meses); o ciclo solar (11 anos); os ciclos de glaciação; o ciclo de precessão dos 

equinócios (25.770 anos); o ciclo de inclinação do eixo terrestre (41.000 anos); o ciclo da órbita 

terrestre (100.000 anos); a relevância do ciclo dia-noite nas autodepurações refinadas; o ciclo no 

contexto do turno mentalsomático dos hábitos sadios e das rotinas úteis; o ciclo biológico 

infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o processo cíclico das transformações evolu-

tivas ao longo do tempo exemplificado pela espiral evolutiva; o ciclo estacional primavera-

verão-outono-inverno; as diferenças na sensibilidade às alterações climáticas no ciclo etário 

humano. 

Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica; os reajustes sazonários no binômio há-

bitos saudáveis–rotinas úteis. 

Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futu-

ro; o trinômio autodisponibilidade-ensejo-conjuntura; o trinômio curto prazo–médio prazo–lon-

go prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio prioridade-objeti-

vidade-produtividade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio temperatura-umida-

de-iluminação; o trinômio atividades permanentes–atividades sazonais–atividades fortuitas. 

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

ma; o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio cenográfico cidade-campo-montanha-  

-praia; o polinômio sensório forma-cor-som-tato; o polinômio temporal manhã-tarde-noite-ma-

drugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio performático for-

ças-fraquezas-ensejos-megacoerções; o polinômio da periodicidade diária-semanal-mensal- 

-anual. 

Antagonismologia: o antagonismo inverno / verão; o antagonismo dia / noite; o anta-

gonismo pessoa lúcida / pessoa alienada; o antagonismo tempo de prosperidade (vacas gordas) 

/ tempo de escassez (vacas magras); o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonismo 

tempo real / tempo imagístico; o antagonismo dia matemático / dia perdido; o antagonismo dia 

luminoso / dia apagado; o antagonismo dia cultural / dia vegetativo; o antagonismo calor / frio; 

o antagonismo Sol / chuva; o antagonismo bem estar / malestar. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo de dia e de noite; as leis meteorológicas; as 

leis da sobrevivência intrafísica. 

Filiologia: a evoluciofilia; a biofilia. 

Holotecologia: a cronoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a recexoteca; a cosmoeticote-

ca; a proexoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Meteorologia; a Intrafisicologia; a Materiologia; a Ecologia;  

a Somatologia; a Holomaturologia; a Cronobiologia; a Cronoevoluciologia; a Ciclologia; a Socio-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

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

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

 

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 sasonabilis; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Ho-

mo sapiens temporalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sazonalidade baixa = a qualidade sazonal desperdiçada pelas vivências 

da conscin vulgar; sazonalidade elevada = a qualidade sazonal aproveitada pelas vivências da 

conscin lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; os idiotismos culturais sazonais. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica natural,  

a tabela com o cotejo de 15 ocorrências características das duas estações mais radicais do ano,  

o verão e o inverno, a fim de se compreender melhor a sazonalidade: 

 

Tabela  –  Cotejo  Verão  /  Inverno 

 

N
os

 Verão Inverno 

01. Luz (mais UV) Lusco-fusco (menos UV) 

02. Sol Lua 

03. Calor (30 graus C.) Frio (15 graus C.) 

04. Ar livre Indoors 

05. Dia claro (maior exposição) Noite escura (maior recolhimento) 

06. Menos roupa Mais agasalho 

07. Banho frio (maior transpiração) Banho quente (maior diurese) 

08. Ar condicionado Aquecedor (lareira) 

09. Fornalha Frigorífico 

10. Somaticidade (metabolismo acelerado) Holossomaticidade 

11. Psicomotricidade Mentalsomaticidade 

12. Intrafisicalidade Extrafisicalidade 

13. Extroversão pessoal Introversão pessoal 
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N
os

 Verão Inverno 

14. Hipertensão (maior dinamismo) Hipotensão (menor dinamismo) 

15. Fenomenalidade Parafenomenalidade 

 

Taxologia. De acordo com a Meteorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 ca-

tegorias de sazonalidades básicas, incluindo usos e costumes antagônicos: 

01.  Sazonalidade agrícola: o plantio sazonal; as frutas e hortaliças da estação; o anta-

gonismo sementeira / colheita. 

02.  Sazonalidade cenográfica: a paisagem sazonal; o antagonismo verdejância / neve. 

03.  Sazonalidade comercial: o consumo sazonal; a renovação do estoque; o antagonis-

mo lançamento / liquidação. 

04.  Sazonalidade epidemiológica: as doenças sazonais; o antagonismo dengue / gripe. 

05.  Sazonalidade etológica: o nomadismo sazonal; o antagonismo migração / hiber-

nação. 

06.  Sazonalidade gastronômica: a degustação sazonal; o antagonismo sorvete / fondue. 

07.  Sazonalidade instrumental: o aparelho de uso sazonal; o antagonismo condiciona-

dor-ventilador / lareira-aquecedor. 

08.  Sazonalidade laboral: o emprego sazonal; o recrutamento para vagas temporárias; 

o antagonismo alta temporada / baixa temporada. 

09.  Sazonalidade sociológica: o evento sazonal; o antagonismo luau de verão / festival 

de inverno. 

10.  Sazonalidade somática: a cobertura somática sazonal; os tecidos sazonais; o anta-

gonismo seda / lã. 

11.  Sazonalidade turística: a demanda turística sazonal; o antagonismo praia / mon-

tanha. 

12.  Sazonalidade vestimentária: o traje sazonal; o antagonismo biquini / cachecol. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sazonalidade, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Antônimo:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

06.  Ciclologia:  Holociclologia;  Neutro. 

07.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Data  relevante:  Paracronologia;  Neutro. 

09.  Década:  Paracronologia;  Neutro. 

10.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Hipotensão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

13.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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A  CONDIÇÃO  DO  APROVEITAMENTO  DA  SAZONALIDADE  

NA  VIDA  INTRAFÍSICA  DEPENDE  BASICAMENTE  DA  AU-
TORGANIZAÇÃO  DA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANDO  DEDICA-
DA  À  MANUTENÇÃO  DO  AUTODESEMPENHO  ELEVADO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe aproveitar a dinamização das próprias ativi-

dades de acordo com as estações do ano? Ou precisa de retificações nos planejamentos pessoais? 
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S E C T A R I S M O    DE S P E R C E B I D O  
( A N T I U N I V E R S A L I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sectarismo despercebido é o estado íntimo ou condição intraconsciencial 

de fechadismo, intolerância ou intransigência, por vezes sutil, vivenciado sem a autoconsciência  

e permanecendo não reconhecidos pela própria conscin, homem ou mulher, acomodada, acrítica, 

autocorrupta, elitista e insegura, podendo manifestar em pessoa de qualquer segmento social ou 

linha ideofilosófica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo sectário vem do idioma Latim, sectarius, “relativo ou perten-

cente a seita; membro de uma seita; que vai à frente”, de sectari, “seguir; acompanhar; ir atrás”. 

Surgiu no Século XVI. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou 

princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado; peculiaridade; ação; 

conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patológica”, e é formador 

de nome de ação de certos verbos. O termo sectarismo apareceu no Século XX. O prefixo des 

provém do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; 

reforço; intensidade; afastamento; supressão”. A palavra percebido procede também do idioma 

Latim, percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de; re-

ceber; adquirir; notar; reparar; colher”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo despercebido apareceu 

no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Fechadismo inconsciente. 02.  Alheamento ignorado. 03.  Autismo 

inobservado. 04.  Convívio incônscio em grupo restrito. 05.  Convivência reservada às consciên-

cias afins. 06.  Inflexibilidade radical sutil. 07.  Intolerância impercebida. 08.  Pensenidade parti-

darista implícita. 09.  Paroquialismo não notado. 10.  Isolacionismo menosprezado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo sectarismo: 

antissectária; antissectário; antissectarismo; multissectária; multissectário; polissectária; polis-

sectário; secta; sectária; sectário; sectarista; sectarística; sectarístico. 

Eufemismologia. O ato de querer definir discriminação, preconceito, como soberba um-

bilical ou como animosidade com base em outras diferenças. 

Neologia. As 3 expressões compostas sectarismo despercebido, sectarismo despercebido 

atenuante e sectarismo despercebido agravante são neologismos técnicos da Antiuniversalismo-

logia. 

Antonimologia: 01.  Abertismo consciente. 02.  Sectarismo evidente. 03.  Interação so-

cial policármica. 04.  Convívio intergrupal universalista. 05.  Reconciliação grupocármica plane-

jada. 06.  Acessibilidade intergrupal produtiva. 07.  Megafraternidade vivenciada. 08.  Universa-

lismo conviviológico. 09.  Abertismo irrestrito. 10.  Maturoconvivialidade manifesta. 

Estrangeirismologia: o autassédio sub silentio; a visão dicotômica e preconceituosa in-

group ou outgroup. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade libertadora. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sectarismo: 

prisão ampliada. Sectarismo significa cegueira. Há patopensenes subliminares. Há sutilezas so-

fisticadíssimas. Ainda pensenizo sectariamente? Investiguemos eventuais autossectarismos. Am-

paradores são universalistas. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autocriticidade. Quem evita as abordagens à criticidade tem algum cômodo fe-

chado na estrutura do microuniverso consciencial do qual somente a própria consciência tem  

a chave”. 

2.  “Autodesassediologia. Você acaba com o alheamento aumentando os links construti-

vos. Extingue os laços aumentando os laços. Devemos manter elos com os assediadores para as-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20032 

sisti-los com plena consciência. Nas vidas intrafísicas anteriores, vivíamos imersos na inconsciên-

cia ante o prioritário cosmoético evolutivo. Agora, já dispomos dos recursos e buscamos a convi-

vialidade evolutiva e desassediadora. A urgência de colaborar para melhorar o contexto existen-

cial não pode passar em brancas nuvens”. 

3.  “Intermissivista. Há aquela conscin intermissivista que, mesmo estando no volunta-

riado conscienciológico há mais de uma década, ainda não consegue ver o prioritário para si, 

conforme o estabelecido no CI, e desvia-se do planejado de maneira irreversível para esta vida in-

trafísica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade limitada; o holopensene pessoal 

da inadaptação a grupos heterogêneos; o holopensene pessoal dos contrapensenes aprioristas blo-

queando a comunicabilidade tarística; o holopensene filosófico e sectário; o holopensene castra-

dor da criatividade; o holopensene autorrepressor; o holopensene monobloco; o bolsão holopensê-

nico conservantista; o fechadismo autopensênico; os antipensenes da sociabilidade pouco desen-

volvida; a antipensenidade sectária; a pensenidade sectária, facciosa, corporativista e antipolicár-

mica; a carência dos conviviopensenes saudáveis; a negação da conviviopensenidade saudável; os 

paleopensenes doentios; a obliteração causada pela paleopensenidade; os baratropensenes; a bara-

tropensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os ortopensenes inexistentes; a necessidade 

intraconsciencial de ortopensenidade; as autopensenizações preconceituosas referentes às demais 

consciências; as intoxicações autopensênicas; a autoinconsciência pensênica; o enraizamento na 

própria fôrma holopensênica estagnante; o investimento nulo no abertismo autopensênico; a reci-

clagem da autopensenidade sabotadora do universalismo; a limpeza dos rastros autopensênicos 

patológicos criados em relacionamentos sectários ultrapassados; o desenvolvimento do holopen-

sene de acolhimento interconsciencial; o holopensene pessoal da amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: o sectarismo despercebido; o autofechadismo inobservado; a misantropia dis-

farçada de timidez; a imiscigenação; o rechaço interconsciencial; a inibição arraigada; a desconfi-

ança; o complexo de superioridade perante as pessoas fora do grupo mais próximo; a territoriali-

dade individual fechada; as dificuldades no convívio com a diversidade consciencial; o zelo ou 

apego exagerado a certo ponto de vista; a acomodação mimética; os pontos cegos no microuni-

verso intraconsciencial; os privilégios assistenciais a personalidades do grupocarma; os círculos 

de iguais, potenciais geradores do sectarismo; a disponibilidade assistencial restrita; a autodespri-

orização mimética do temperamento monástico; a dependência emocional gerada pelo dogmatis-

mo religioso; a postura monárquica referente ao sectarismo; o autengrandecimento dissimulado 

do próprio ego; a mundividência mínima; a capitalização consciencial nula; o ato de promover 

exclusões interprisionais; a identificação dos resquícios de posturas sectaristas; o ato de admitir 

ainda ser intolerante com determinada etnia alheia; o alheamento social exigindo recins terapêuti-

cas; a substituição compulsória do orgulho sectário pela interassistencialidade; a autorreeducabili-

dade universalista; a maxidissidência de pactos sectários ideológicos iniciando a conquista da au-

tonomia consciencial; a paciência imperturbável; o autenfrentamento dos travões causadores do 

sectarismo; a superação do isolamento consciencial; a autemancipação do determinismo mesoló-

gico sectário; a paralisia autoparadigmática; a vontade enquanto alavanca para remover o mega-

peso do sectarismo; o autodestravamento inevitável das amarras do passado obscurantista; a ne-

cessária manutenção do microuniverso consciencial aberto; a necessidade de participação ativa  

e frequente no curso Acoplamentarium; a vivência da grupalidade proexológica produtiva; a ma-

xiconvivialidade sadia, lúcida, diante da anticonflitividade permanente. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

do encapsulamento bioenergético profilático; o autencapsulamento energético antissocial; a igno-

rância autoparapsíquica; a desatenção ao mapeamento da autossinalética energoparapsíquica 

apontando o autodeslocamento focal; a ausência da desassim; a autoprivação da autoconscientiza-
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ção multidimensional (AM); o aqui-agora multidimensional despercebido; o autassédio embasan-

do o heterassédio faccioso e facilitando o acoplamento com outras consciências sectárias; o fascí-

nio de grupo multidimensional, inconsciente; os desvios patológicos das energias conscienciais 

(ECs) em reuniões sectárias; o apego às companhias baratrosféricas; a vampirização energosso-

mática; as evocações involuntárias de guias amauróticos extrafísicos; o jugo dos assediadores ex-

trafísicos; a interprisão grupocármica; a ignorância prática quanto à Central Extrafísica da Fra-

ternidade (CEF); a própria antifraternidade não notada pela conscin sectária, mas visível em ou-

tras dimensões; a automimese interexistencial subliminar; as mensagens paragenéticas sublimina-

res; a ausência da autodecantação paragenética; a desconsideração dos valores intermissivos prio-

ritários; o bloqueio quanto à possível intervenção extrafísica cosmoética orientadora; as interrela-

ções extrafísicas evoluídas arrefecidas; o abertismo consciencial para a recuperação de megacons; 

a possibilidade de acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE); o autoposicionamento de hon-

rar teaticamente as ideias acessadas na Central Extrafísica da Verdade (CEV), abandonando  

a postura de dono da verdade absoluta; a ampliação lúcida do círculo de convivência interassis-

tencial com subumanos, conscins e consciexes; o saldo policármico positivo na Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico comodismo-sectarismo; o sinergismo pato-

lógico egoísmo-orgulho; o sinergismo prejudicial preconceito–violência pensênica sutil–intole-

rância; o sinergismo (limitador) restringimento intrafísico–autoparagenética deficitária–lavagem 

subcerebral propiciando o surgimento do sectarismo despercebido; o sinergismo antiassistencial 

das carências conscienciais retroalimentadas; o sinergismo evolutivo ampliação da compreen-

são–diminuição do sectarismo; a aplicação sinérgica dos trafores pessoais na autossuperação do 

fechadismo consciencial. 

Principiologia: a inexperiência quanto ao princípio da convivialidade sadia; os princí-

pios pessoais equivocados; o princípio sectário e obsoleto do conhecimento esotérico; o princí-

pio pessoal preconceituoso “se o outro está errado, você está certo”; a ausência do princípio da 

descrença (PD) ou da autoconvicção teática da Descrenciologia; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP) às avessas; o princípio de o abertismo aos outros facilitar o abertismo ao amparo 

extrafísico e intrafísico. 

Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); o descumprimento 

do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos grupais anticosmoéticos de solidariedade to-

tal e irrestrita; os códigos segregadores de defesa da panelinha; os códigos sectários de condu-

tas religiosas sutis; os pactos emocionais reforçadores de códigos grupais anacrônicos inflexí-

veis; os códigos sociais sectários expressos nas vestes ou na voz. 

Teoriologia: a falta de teática do paradigma consciencial; a teoria do porão conscienci-

al; a teoria da automimese dispensável; a teoria do antepassado de si mesmo; o agravamento das 

dívidas na teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da personalidade narcisista; a teoria 

da reciclagem da paragenética a partir das autorreciclagens intraconscienciais continuadas. 

Tecnologia: a despriorização das técnicas interassistenciais; as técnicas anticosmoéticas 

de competição e emulação social; as técnicas da autoconscienciometria auxiliares no autenfrenta-

mento do sectarismo; a técnica do autoinventariograma; as técnicas da Autoconsciencioterapia 

disponíveis à conscin motivada quanto às autorreciclagens; a técnica da abordagem interconsci-

encial com ênfase no trafor; a técnica do abertismo interassistencial. 

Voluntariologia: o impedimento do trabalho voluntário devido ao autobloqueio; o vo-

luntariado psicossomático sobrepondo o mentalsomático; o voluntário desconectado do paravo-

luntariado; o voluntariado lacunado; o voluntário teoricão; o voluntário maxipeça; o voluntário 

autossabotador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação 

pensênica; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório consciencio-
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lógico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o labora-

tório conscienciológico da Reeducaciologia. 

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

tologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Autocriticologia; o Co-

légio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio 

Invisível da Autodesassediologia. 

Efeitologia: o sectarismo despercebido como efeito da mentalidade estreita; o apego 

grupocármico enquanto efeito do sectarismo conservador; o sectarismo gerando o efeito da indi-

ferença aos problemas da maioria; o efeito negativo na Ficha Evolutiva Pessoal do sectarismo 

ignorado; os efeitos nosográficos das retroexperiências dogmáticas favorecendo o delineamento 

estrutural da mente sectária atual; o afastamento de pessoas identificadas como fonte de incômo-

do, engendrando o efeito da perda de oportunidades evolutivas; o efeito negativo da interprisão 

grupocármica não identificada. 

Neossinapsologia: as redes sinápticas subdesenvolvidas e patológicas; as retrossinapses 

de obediência e submissão a princípios anacrônicos; o bloqueio de neossinapses pela manuten-

ção do fechadismo; o sectarismo despercebido sabotando neossinapses recicladoras e cosmoéti-

cas; as interrelações evitadas atravancando a geração de neossinapses; a necessária construção 

de neossinapses para substituir tendências facciosas do passado; as neossinapses desconstrutoras 

da antifraternidade. 

Ciclologia: o ciclo fechadismo inconsciente–convivialidade restrita–comunicabilidade 

reduzida; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas pela autexclusão social deficitária; 

o ciclo anticosmoética-autocracia-antiuniversalismo; o ciclo da interprisão grupocármica pelo 

temperamento patológico recorrente; o ciclo inevitável da reconstrução do temperamento pesso-

al; a necessidade do ciclo autoconhecimento–intercompreensão–percepção universalista; o ciclo 

evolutivo sectarismo crasso–sectarismo despercebido–reciprocidade afetiva–dupla evolutiva– 

–megafraternidade vivenciada. 

Enumerologia: as sutilezas pessoais; as sutilezas autopensênicas; as sutilezas intracons-

cienciais; as sutilezas paragenéticas; as sutilezas multisseculares; as sutilezas egocármicas; as su-

tilezas grupocármicas. A bioaura involuntária; a bioaura intimidante; a bioaura confusa; a bioau-

ra constrangedora; a bioaura doentia; a bioaura isoladora; a bioaura assediante. A cara fechada; 

a cabeça fechada; a mão fechada; os punhos fechados; o grupo fechado; o ouvinte fechado; a au-

toparaperceptibilidade fechada. 

Binomiologia: o binômio egocentrismo-sectarismo; o binômio sectarismo despercebi-

do–preconceito dissimulado; o binômio preconceitos sutis–hostilizações perpetuadas; o binômio 

intolerância interconsciencial–perdas intraconscienciais; o binômio (dupla) discriminador-dis-

criminado; o binômio fechadismo egocêntrico–autencapsulamento antiassistencial; o binômio in-

dispensável autenfrentamento-autodestravamento. 

Interaciologia: as barreiras interaciológicas produzidas pela própria consciência; a inte-

ração onipresente, mas majoritariamente ignorada, dimensão intrafísica–dimensão extrafísica;  

a interação intransigência-sectarismo; a interação cabeça fechada–pensamento torto; a intera-

ção autocrítica falha–monovisão sectária; a interação lacunas emocionais–dependências inter-

conscienciais; a interação sectarismo despercebido–subnível consciencial. 

Crescendologia: o crescendo visão sectária–mundividência enciclopédica; o crescendo 

solidariedade sectária intragrupal–solidariedade universal; o crescendo pacto de mediocridade 

entre afins–amizade da fraternidade entre conscins díspares; o crescendo senso de pertencimento 

sectário–senso de parafiliação; o crescendo temperamento monástico–temperamento científico; 

o crescendo maxipeça do minimecanismo egocêntrico–minipeça autoconsciente do Maximecanis-

mo Multidimensional Interassistencial; o crescendo desverbação-verbação; o imprescindível 

crescendo descarte do fechadismo consciencial–aquisição de neopostura abertista. 

Trinomiologia: o trinômio fechadismo-apriorismose-acomodação; o trinômio arrogân-

cia-competição-ostentação; o trinômio orgulho-competitividade-sectarismo; o trinômio indife-

rença-insensibilidade-alienação; o trinômio desafeto–desprezo–acepção de pessoas; o trinômio 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20035 

egocentrismo-autocomplacência-autocorrupção; o trinômio inflexibilidade-irracionalidade-ima-

turidade. 

Polinomiologia: o polinômio rigidez autopensênica–fechadismo mentalsomático–distúr-

bios psicoemocionais–bloqueio energossomático–couraça muscular; o polinômio conflito-oculta-

ção-dissimulação-fechadismo; o polinômio sectarismo-exclusão-seletividade-escolha; o polinô-

mio postura antipática–arrogância–ignorância–egocentrismo–orgulho; o polinômio fuga dos pa-

radeveres intermissivos–fuga da liderança assistencial–fuga dos talentos evolutivos–fuga das in-

terações evolutivas; o polinômio valores anacrônicos–atitudes incoerentes–comportamentos iló-

gicos–hábitos estagnantes; o polinômio egocentrismo-competição-divergência-autassédio-hete-

rassédio resultando no incompletismo proexológico pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo sectarismo / empatia; o antagonismo sectarismo 

despercebido / liderança autassistencial; o antagonismo afetividade sectária / megafraternidade; 

o antagonismo apriorismose / amplitude autopensênica; o antagonismo insegurança do apego 

grupocármico / segurança da afeição grupocármica; o antagonismo Conscienciologia Teórica  

/ Conscienciologia Teática; o antagonismo sectarismo pseudoconscienciológico sutil / antiprote-

cionismo conscienciológico irrestrito. 

Paradoxologia: o paradoxo compreensão intragrupal–intolerância intergrupal; o para-

doxo de crentes religiosos ou seguidores políticos pregarem a paz, mas estimularem a guerra 

através do sectarismo; o paradoxo de a consciência mentir para si mesma; o paradoxo da auto-

dissimulação; o paradoxo de os traços despercebidos da personalidade atual serem evidenciados 

no exame das retropersonalidades da conscin autopesquisadora; o paradoxo de a conscin inter-

missivista inadaptada negligenciar os paradeveres; o paradoxo de a conscin estudante da Cons-

cienciologia fazer vista grossa ao Paradireito. 

Politicologia: o medievalismo; a meritocracia monovisiológica, intrafísica; a autocracia; 

a subcerebrocracia; a asnocracia; a assediocracia; a política da boa vizinhança eliminando barrei-

ras antifraternas. 

Legislogia: a lei do menor esforço autopesquisístico; a lei do silêncio autoimposta pe-

rante os incômodos da proximidade com desafetos; a lei da ação e reação dificultando a fusão so-

cial dos sectaristas; a lei do autodiscernimento maior da conscin ao participar cosmoeticamente 

na Socin; a lei do maior esforço na eliminação dos próprios preconceitos; a lei da melhor decisão 

na priorização do convívio com o grupo evolutivo, mesmo a distância; a lei da empatia. 

Filiologia: a conviviofilia restrita; a sociofilia ectópica; a biofilia amaurótica; a mistico-

filia; a mimeticofilia patológica; a conscienciofilia quase nula; a escassez da megafraternofilia. 

Fobiologia: a neofobia impedindo as oportunidades de autovivência lúcida em bases 

cosmoéticas grupais atualizadas; o autotravão da grupofobia com etiologia nas autorretrovivên-

cias em grupos sectários; a comunicofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a reeducaciofobia; 

as vistas curtas centradas somente no grupocarma levando à xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da parerudição desper-

diçada; a síndrome do autismo consciencial; a síndrome do príncipe tirano; a síndrome do confli-

to de paradigmas; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da autossantificação; 

a síndrome da banalização do autodiagnóstico. 

Maniologia: a apriorismomania; a egomania; a autassediomania; a retromania; a mania 

de beneficiar somente os afins; a mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento do próprio 

sectarismo; a mania de deixar para amanhã as inadiáveis tarefas de reconciliação com desafetos. 

Mitologia: o mito do grupo perfeito; o mito de não precisar conviver com outros gru-

pos; a mitificação da própria personalidade; o mito da onipotência universal; os mitos seculares 

em relação ao passado pessoal; o mito da convivência fraterna sem autesforço; a ruptura dos mi-

tos sectários de superioridade. 

Holotecologia: a convivioteca; a grupocarmoteca; a antievolucioteca; a apriorismoteca; 

a regressoteca; a dissidencioteca; a universalismoteca. 

Interdisciplinologia: a Antiuniversalismologia; a Antipriorologia; a Patoconviviologia; 

a Automimeticologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Incoerenciologia; a Interprisiolo-

gia; a Autorreeducaciologia; a Megafraternologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin incoerente; a conscin conservantista; a conscin 

retrógrada; a conscin desambientada; a personalidade inadaptável; a figurinha difícil; a pessoa 

inacessível; a isca humana inconsciente; a consciência intoxicada pela Anticosmoética; a consciex 

parapsicótica pós-dessomática; o ser antiassistencial. 

 

Masculinologia:  o sectarista; o retranquista; o antirreciclante; o teoricão; o antepassado 

de si mesmo; o arredio; o arrogante; o escravo do orgulho; o intratável; o fechadão; o autassedia-

do; o guia amaurótico; o intelectual com laringochacra bloqueado; o ph.Deus; o ex-rei; o ex-reli-

gioso; o ex-monge; o docente conscienciológico insulado; o intermissivista obnubilado, imaturo 

ou inadaptado; o pesquisador do universalismo, sem comportamento megafraterno; o evoluciente 

em recaída; o desviacionista; o incompletista existencial. 

 

Femininologia: a sectarista; a retranquista; a antirreciclante; a teoricona; a antepassada 

de si mesma; a arredia; a arrogante; a escrava do orgulho; a intratável; a fechadona; a autassedia-

da; a guia amaurótica; a intelecual com laringochacra bloqueado; a ph.Diva; a ph.Deusa; a ex-rai-

nha; a ex-religiosa; a ex-monja; a docente conscienciológica insulada; a intermissivista obnubila-

da, imatura ou inadaptada; a pesquisadora do universalismo, sem comportamento megafraterno;  

a evoluciente em recaída; a desviacionista; a incompletista existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parochialis; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo 

sapiens alienatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens patho-

pensenicus; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sectarismo despercebido atenuante = o gerado pela deificação, inconsci-

ente, do elétron por parte da consréu; sectarismo despercebido agravante = o gerado pelo confor-

mismo alienante por parte da conscin intermissivista desajustada, rendida à mediocridade. 

 

Culturologia: a cultura sectária de outras épocas; a matriz cultural automimética; a cul-

tura antissocial; a cultura antiassistencial; a cultura da banalização; a cultura do subnível evolu-

tivo; a cultura do acumpliciamento com guias desorientadores. 

 

Sintomatologia. Segundo a Autovivenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

sintomas para as consciências, conscins ou consciexes, interessadas em estudar a condição pesso-

al do sectarismo despercebido: 

01.  Alexitimia: o analfabetismo emocional. 

02.  Antiabertismo: o fechadismo intraconsciencial dificultando contatos multidimensi-

onais. 

03.  Anticonvivialidade: o isolacionismo social com a restrição dos círculos relacionais. 

04.  Assistencialismo: a acomodação à assistência primária das necessidades intrafísicas 

para o grupocarma, obtendo ganhos secundários. 

05.  Austeridade: o olhar de superioridade; a “cara de poucos amigos”; a “boca torta” 

parapsíquica das retrovivências iniciáticas. 

06.  Autocorrupção: a inexistência de autocrítica em prol de vivências pessoais cosmo-

éticas. 

07.  Conflitividade: as reações individuais ou grupais, algumas sutis, opostas à vivência 

do universalismo. 

08.  Imaturidades: as acepções de pessoas. 

09.  Incomunicabilidade: o predomínio do acanhamento, exceto entre raras conscins 

afins. 
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10.  Isolamento: a incompreensão pessoal de muitas gírias e expressões populares, gera-

da pelo incipiente entrosamento interconsciencial, interassistencial e interdimensional. 

11.  Irritabilidade: o mau humor fora dos círculos relacionais sectários. 

12.  Mediocrização: a autoindisposição à prática da recéxis. 

13.  Megatrafarismo: o cultivo de megatrafares, aparentemente inofensivos, caracteri-

zados pelo bitolamento inconsciente, geradores de bolorentas repetições inúteis, de experiências 

intrafísicas seculares. 

14.  Monovisão: as dificuldades na prática do olhar seriexológico. 

15.  Neofobia: a resistência antirrecin. 

16.  Personalismo: a conta-corrente policármica pessoal sem saldo positivo. 

17.  Procrastinação: a postergação da autanálise acurada sobre os resultados da autopes-

quisa a partir da autocosmovisão inventarial. 

18.  Pseudocriticidade: a hipercriticidade acrítica. 

19.  Separatismo: a prática ausente dos pré-requisitos essenciais à materialização do Es-

tado Mundial, mesmo conhecendo a teoria paradireitológica. 

20.  Tirania: o foco excessivo nos próprios direitos menosprezando os paradeveres pes-

soais perante o Cosmos. 

 

Autocriticologia. Considerando o universo da Autoconscienciometrologia, importa des-

tacar a Folha de Avaliação 93, do livro Conscienciograma, na qual a conscin interessada pode es-

tudar o cotejo conscin e antissectarismo na variável maxiuniversalidade. 

 

Confortologia. Sob a ótica da Teaticologia, a conscin portadora do trafar do sectarismo 

despercebido encontra-se acomodada ou estagnada na zona de conforto pessoal, cercada volunta-

riamente de barreiras teóricas perante as heterocríticas, percepções, parapercepções, parafenôme-

nos, fatos, parafatos, realidades e pararrealidades do Cosmos. 

Detalhismologia. Na análise da Acertologia, é útil para toda conscin intermissivista, 

homem ou mulher, detalhar a autopesquisa objetivando eliminar o sectarismo despercebido. 

Transiciologia. Conforme a Autopesquisologia, a transição do sectarismo despercebido 

ao universalismo lúcido exige autoquestionamentos lúcidos, autorreflexões e autocríticas. 

 

Terapeuticologia. Com embasamento na Autossuperaciologia, eis, a título de exemplo, 

11 atitudes, condições ou posturas renovadoras para reduzir o próprio índice de sectarismo des-

percebido, descritas em ordem alfabética: 

01.  Acolhimento. A cordialidade, acompanhada pelo bom humor interassistencial, subs-

tituindo a hostilidade e a indiferença. 

02.  Amabilidade. A ampliação do alcance da amabilidade harmonizadora tratando cada 

interlocutor com tranquilidade íntima e imperturbabilidade. 

03.  Autolucidez. A neutralização de assédios e de intoxicações energéticas ajudando na 

manutenção da autolucidez proexológica. 

04.  Autopesquisa. A autavaliação evolutiva autocrítica, isenta, evitando a tendência 

narcisista de melhorar ao máximo a autoimagem. 

05.  Fortaleza. A ousadia cosmoética melhorando o autotemperamento e os próprios po-

tenciais energéticos. 

06.  Interassistencialidade. A autoconscientização quanto à dinâmica da evolução con-

junta interassistencial praticando o princípio de o mais experiente e menos doente ajudar o menos 

experiente e mais doente. 

07.  Leitura. A identificação dos próprios pontos cegos ignorados, realizada pela leitura 

detalhista e exaustiva de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, funcionando ao modo de 

receituário de verbetes e de autoprescrição desassediadora. 

08.  Libertação. O destemor ajuizado facilitando os reerguimentos revitalizadores, as 

autoinserções maxiproexistas e a superação das coleiras evitáveis do ego. 
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09.  Neoavaliação. A utilização lúcida da Inteligência Evolutiva (IE) levando ao descarte 

decisivo de valores obsoletos, sectaristas, a partir da autexperimentação destemida e cosmoética. 

10.  Ortorrealismo. O autenfrentamento cosmoético da realidade, vivendo no momento 

presente do aqui e agora multidimensional. 

11.  Recéxis. A correção do desviacionismo amaurótico antiproéxis pela recéxis cirúrgi-

ca, durante o período de 1 ano, fazendo o inventário detalhado e a renovação da própria vida. 

 

Autorrevezamentologia. No âmbito da Comunicologia Interassistencial, a grafopen-

senidade – seja de artigo, verbete ou livro – pode ser abordada na condição de recado cosmoético 

e explícito do escritor, a partir do presente atual (Ano-base: 2017) para o próprio ego futuro, vi-

sando evitar o convívio sectário despercebido durante as próximas existências intrafísicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sectarismo despercebido, indicados para a expansão das 

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

01.  Autogestão  antidogmática:  Descrenciologia;  Homeostático. 

02.  Autorreeducabilidade  universalista:  Autorreeducaciologia;  Homeostático. 

03.  Autoultimato  cosmoético:  Megadecidologia;  Homeostático. 

04.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

05.  Esquema  de  merecimento:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

07.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

08.  Nuance  do  autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Polianismo  terapêutico:  Criticologia;  Homeostático. 

10.  Pseudofraternidade:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

11.  Recalcitrância  temperamental:  Temperamentologia;  Neutro. 

12.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

13.  Temperamento  monástico:  Temperamentologia;  Neutro. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

IDENTIFICAR  E  ERRADICAR,  EM  SI,  O  TRAVÃO  EVOLUTI-
VO  DO  SECTARISMO  DESPERCEBIDO  É  ESSENCIAL  PARA  

A  CONSECUÇÃO  EFICAZ  DA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL,  PO-
TENCIALIZANDO  A  AUTOCAPACIDADE  REURBANOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se subordina inconscientemente a algum 

bolsão holopensênico, menosprezando quem não se encaixa nele? Qual a qualidade das autorrea-

lizações universalistas? 
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S E D E    D E    P O D E R  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sede de poder é a avidez desenfreada pelo governo, direção, liderança, 

comando, domínio, controle, influência ou superintendência ostensiva e continuada de consciên-

cias, eventos ou recursos, objetivando à legitimação e ao reforço de suposta superioridade indivi-

dual ou coletiva, através da imposição da própria vontade sobre a de outrem, a despeito de obstá-

culos, resistência ou oposição. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo sede deriva do idioma Latim, sitis, “sede; desejo insaciável; falta 

de água; seca; aridez; desejo ardente; avidez; paixão”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo po-

der procede também do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; ser capaz de”, sob influên-

cia do idioma Latim Vulgar, potere. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Gana de poder. 2.  Ânsia de dominação. 3.  Ambição de comando.  

4.  Cobiça de autoridade. 5.  Auricídia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo sede: asse-

dentada; assedentado; assedentar; sedenta; sedente; sedento; sederenta; sederento. 

Neologia. As duas expressões compostas sede de poder pessoal e sede de poder grupal 

são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Inapetência de poder. 2.  Despretensão ao poder. 3.  Desapego ao 

poder. 4.  Renúncia ao poder. 5.  Poder desinteressado. 

Estrangeirismologia: a libido dominandi; o argumentum ad hominem; o argumentum 

ad baculum; o argumentum ad crumenam; o recall político; a raison d’état; o cordon sanitaire;  

a política do panem et circenses; as ostentações socialites; o jet set internacional; a auri sacra fa-

mes; o impeachment presidencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às relações interconscienciais. 

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

mos os poderes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da competitividade; os baratropensenes; a baratro-

pensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenida-

de; os patopensenes; a patopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os subpensenes;  

a subpensenidade; o holopensene do poder dominando a autopensenidade. 

 

Fatologia: a sede de poder; a empáfia; a presunção; a prosápia; a soberba; a jactância;  

a vaidade; o domínio das fronteiras geopolíticas; as redivisões do mundo traçadas a régua; o colo-

nialismo; a catequese sanguinária; a sucessão familiar ininterrupta por séculos; o sistema ideoló-

gico imposto e as transformações sociais controladas; a politicagem, a politicalha, a politicaria,  

a politiquice; as maracutaias eleitoreiras; a garantia da impunidade; os eufemismos convenientes; 

a retórica falaciosa; o lobby dos papabili; o culto da personalidade; a esfera do poder; a gramática 

do poder; as metáforas do poder; o discurso do poder; a indumentária do poder; as cores do poder; 

a arquitetura do poder; o simbologismo do poder; o éthos do poder; os segredos do poder; o au-

tengano atacadista; o consumo conspícuo; a centralização do poder; os limites do poder high tech; 

o dinastismo; o oligarquismo; o ditadurismo; o monarquismo; o coronelismo; o despotismo; o ab-

solutismo; o totalitarismo; o caciquismo; o chefismo; o caudilhismo; o terrorismo; o sacerdotalis-

mo; o sinecurismo; o escravagismo; o sindicalismo; as fraudes eleitorais; a potência regional 

emergente; a determinação da ordem do dia, todos os dias; os jogos de força, coerção e manipula-
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ção; os podres poderes paralelos; o endomarketing ostensivo; as artimanhas no prolongamento do 

cargo; o mandato vitalício do ditador; a perversão do poder da oposição consciente; a reeleição 

dissimulada no apoio ostensivo e ilegal ao candidato sucessor; as muralhas onomásticas; a contra-

parte áulica; a resignação do povo; a ciranda do poder; as veleidades ostensivas do ex-presidente; 

as megafusões multinacionais; as hegemonias mundiais; os impérios econômicos; os impérios te-

ológicos; o império universal cristão; os impérios colonialistas; os impérios geopolíticos multisse-

culares. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inviabilidade de 

atuação do amparo extrafísico de função; as redes mafiosas interdimensionais; os argumentos de 

poder parapsíquico; os fantoches humanos e as paramãos anticosmoéticas; a semipossessão ma-

ligna; a macro-PK destrutiva; as pararrealidades baratrosféricas à espera oportuna das reurbexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico intenção ideológica–vontade totalitária. 

Principiologia: o princípio maquiavélico de os meios justificarem os fins; o princípio 

equivocado de o forte ter mais poder sozinho; o princípio egoico de dividir para dominar; o prin-

cípio da Realpolitik. 

Codigologia: a óbvia e ostensiva falência dos códigos de ética profissional; a obsoles-

cência do código de valores pessoais; o código subliminar do interprotecionismo judaico; o códi-

go de ética do nepotismo; o código de ética das máfias; os códigos criptográficos de guerra;  

o código tácito dos poderes paralelos. 

Teoriologia: as teorias revolucionárias de tomada de poder. 

Tecnologia: as técnicas de acesso ao poder; as técnicas de coerção ideológica; as técni-

cas dissimuladas de anulação de conscins; as técnicas de enfraquecimento da resistência ao po-

der vigente; as técnicas de tortura psicológica; as técnicas de guerrilha; a tecnologia bélica de 

ponta patrocinada pelo autoritarismo teocrático; a corrida tecnológica belicista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito nosográfico retroalimentador e duradouro do gosto pelo poder;  

o efeito patológico da falta de alternância do poder. 

Ciclologia: o ciclo ânsia de poder–tomada do poder; o ciclo ascensão-queda. 

Enumerologia: o autotriunfalismo do tirano; a autocoroação do rei; a autoeleição do 

ditador; a autoproclamação do imperador; a autobonificação do senador; a autopremiação do 

publicitário; a autopromoção do alpinista social. 

Binomiologia: o binômio loucura-poder; o binômio terror-poder; o binômio revolta-re-

volução; o binômio medo-resignação; o binômio líder autocrático–liderado dogmático; o binô-

mio superfaturamento-subestimação; o binômio castelo-catedral; o binômio feudo-vassalagem. 

Interaciologia: a interação tomada do poder–perpetuação do poder; a interação socie-

dade humana–luta pelo poder; a interação cronêmica-expansionismo; a interação medo-subordi-

nação; a interação militarista corpo-disciplina; a interação mentes bloqueadas–veículos blinda-

dos; a interação dinheiro–segredo político; a interação patológica entre os 4 poderes. 

Crescendologia: o crescendo patológico moderação-absolutismo; o crescendo autocrá-

tico primeiro mandato–enésimo mandato; o crescendo queda-retomada; o crescendo lança-mís-

sil; o crescendo força individual–força estatal; o crescendo poder privado–poder público; o cres-

cendo expansão territorial–expansão do egão; o crescendo poder temporal–poder consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio poder político–poder ideológico–poder econômico; o trinô-

mio poder consciencial–poder social–poder do Estado; o trinômio forçar-comprar-seduzir; o tri-

nômio moeda-exército-etnia; o trinômio dinheiro-sexo-fama; o trinômio clero-monarquia-exérci-

to; o trinômio cetro-espada-crucifixo; o trinômio governança-guerra-ciência; o trinômio coreo-

grafia do poder–indumentária do poder–legado do poder; o trinômio espetáculo de massas–mar-
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keting monumental–arquitetura totalitária; o trinômio nazista SS (Schutzstaffel, tropa de elite)– 

–SA (Sturmabteilung, tropas de choque)–Gestapo (polícia secreta do Estado nazista). 

Polinomiologia: o polinômio executivo-legislativo-judiciário-imprensa; o polinômio 

egoísmo-orgulho-vaidade-preconceito; o polinômio clã–casa–clube–coluna social; o polinômio 

coerção-cooptação-conciliação-hegemonia; o polinômio Estado-Igreja-Indústria-Escola. 

Antagonismologia: o antagonismo deter o poder / não ter o poder; o antagonismo man-

ter o poder / perder o poder; o antagonismo sede de poder / fome de saber; o antagonismo ser 

político / estar na política; o antagonismo feitor / benfeitor; o antagonismo representação do po-

vo / farsa representativa; o antagonismo classe dominante / classes dominadas; o antagonismo 

perpetuação do poder / alternância do poder; o antagonismo extremo sede de poder / poder da 

Cosmoética; o antagonismo torre de marfim / descensão cosmoética; o antagonismo assimetria 

harmônica da natureza / assimetria nociva do poder. 

Paradoxologia: o paradoxo da tirania absoluta de apenas 1 homem conseguir subjugar 

povos e nações. 

Politicologia: a autocracia; a monocracia; a partidocracia; a tiranocracia; a teocracia;  

a filocracia; a despotocracia; a cerberocracia; a clerocracia; a vulgocracia; a tribunocracia;  

a plutocracia; a antidemocracia; a pseudodemocracia. 

Legislogia: a lei do mais forte; as 48 leis do poder; a lei de Dracon; a lei de Gérson;  

a lei de Lynch; a lei da mordaça; a legislação canônica fossilizante; o direito dinástico; a juris-

prudência oportunista; o desconforto das leis aos sequiosos de poder. 

Fobiologia: a criticofobia; a antropofobia; a xenofobia; a cogniciofobia; a neofobia;  

a conscienciofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência do poder; a síndrome do ostracismo; a sín-

drome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização; a síndrome da baratrosfera. 

Maniologia: a politicomania; a tiranomania; a megalomania. 

Mitologia: o mito da infalibilidade; o mito da insubstituibilidade; o mito da ditabranda; 

o mito do herói; o mito da representação divina; o mito da personificação do Estado; o mito do 

manto protetor da soberania nacional. 

Holotecologia: a politicoteca; a socioteca; a fatoteca; a belicosoteca; a criminoteca; a pa-

topensenoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Politicologia; a Filosofia Política; a Geopoliti-

cologia; a Economia; a Historiologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Voliciologia Patológica; 

a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Reurbanologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a potestade; a consréu ressomada; a consbel; a consbel revolucionária;  

a consbel poderosa; a consréu transmigrada. 

 

Masculinologia: o sequioso; o poderoso; o potentado; o bigboss; o chefão; o executivo; 

o prepotente; o carreirista; o alpinista social; o vilão; o autocrata; o autoritário; o ditador; o impe-

rador; o rei; o soberano; o príncipe; o déspota; o cérbero; o tirano; o oligarca; o franco-atirador;  

o cabo eleitoral; o politicalhão; o politicante; o politicastro; o político venal; o político pop star;  

o estadista garoto-propaganda; o insurgente; o revoltoso; o rebelde; o revolucionário; o sindicalis-

ta; o genocida; o líder; o líder vitalício; o liderado; o operário; o funcionário; o arrivista; o politi-

queiro; o pré-serenão. 

 

Femininologia: a sequiosa; a poderosa; a chefona; a executiva; a prepotente; a carreiris-

ta; a alpinista social; a vilã; a autocrata; a autoritária; a ditadora; a imperatriz; a rainha; a sobera-

na; a princesa; a déspota; a tirana; a oligarca; a cabo eleitoral; a insurgente; a revoltosa; a rebelde; 

a revolucionária; a sindicalista; a genocida; a líder; a líder vitalícia; a liderada; a operária; a fun-

cionária; a arrivista; a politiqueira; a pré-serenona. 
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Hominologia: o Homo sapiens possum; o Homo stultus; o Homo sapiens subcerebralis; 

o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens manipulator; o Ho-

mo sapiens dominator; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens dictator; o Homo sapiens ty-

rannicus; o Homo sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: sede de poder pessoal = a maquinação do executivo para galgar ao topo 

da empresa; sede de poder grupal = o conluio partidário para a perpetuação do poder corrupto. 

 

Culturologia: a violência cultural imposta pelo poder político; a cultura da gun society; 

a cultura do espetáculo monumental manipulando a dimensão humana. 

 

Impérios. A sede de poder temporal produz a ciranda de ascensão e queda dos impérios, 

perpassando séculos ou milênios, em sucessões dinásticas, autonomeações e revezamentos pato-

lógicos grupais. 

Ditadores. A cobiça do autocrata promove os ciclos de ilicitudes sucessivas e prolonga-

das do poder totalitário, em detrimento dos consensos coletivos. 

 

Alianças. Segundo a Politicologia, a ânsia pela conquista, expansão e perpetuação do 

poder produz alianças espúrias, construindo tragédias e interprisões grupocármicas, a exemplo 

destas 6 modalidades, abaixo relacionadas na ordem alfabética: 

1.  Governamentais: as coligações dos 3 poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 

com interesses partidários indefensáveis, minando a soberania da representatividade nacional em 

articulações perversoras. 

2.  Ideológicas: a congregação de lideranças partidárias e a reorganização dos movimen-

tos políticos de esquerda da América Latina e do Caribe para criar o Foro de São Paulo (Ano-ba-

se: 1990), após a queda do muro de Berlim. 

3.  Partidárias: a persistência de Luís Inácio Lula da Silva (1946–), cofundador e presi-

dente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil, com 5 candidaturas à presidência da 

República, duas eleições consecutivas e ostensivo apoio eleitoral à presidente sucessora, garantin-

do o prestígio pessoal e o poder do partido. 

4.  Racistas: os tentáculos do projeto de poder de Adolf Hitler (1889–1945) na cons-

trução do Reich de 1000 anos, aglutinando o povo alemão em torno da ideologia nazista ariana, 

culminando na morte de mais de 50 milhões de pessoas. 

5.  Regionalistas: as tramoias da rede de megafalcatruas financeiras no estado de Alago-

as, Brasil, envolvendo o presidente da República (1990–1992), Fernando Collor de Mello (1949–) 

e o então tesoureiro Paulo César Farias (1945–1996), culminando no impeachment presidencial 

(Collorgate). Após 8 anos de ostracismo, em 2007, Collor foi eleito senador e, em 2010, candida-

tou-se ao governo de Alagoas, pela segunda vez. 

6.  Tecnicistas: a aliança tecnobelicista de potências econômicas em nome da segurança 

mundial e da defesa comercial e industrial escancarada da venda de armas. 

 

Para-História. A simbiose patológica entre conscins e consciexes mantém, ao longo dos 

séculos, a cúpula patopensênica planetária. A sede de poder, não raro, potencializa-se expandida 

ou perpetuada através de heterorrevezamentos patológicos milenares, culminando nas catarses 

grupais interprisiológicas, demandando múltiplas intervenções das reurbanizações extrafísicas 

(reurbexes). 

 

VI.  Acabativa 
 

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 sede de poder, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Aulicismo:  Parassociologia;  Nosográfico. 

05.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

08.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

09.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

10.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Poder:  Politicologia;  Neutro. 

12.  Publícola:  Politicologia;  Nosográfico. 

13.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tirania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDUTA  ULTRAEGOICA  E  IMATURA  DA  CONSCIN  SE- 
QUIOSA  DE  PODER  EVIDENCIA  CLARAMENTE  A  MEGALA-
CUNA  EXISTENTE  ENTRE  A  AUTOIMAGEM  SUPERAVALIA-

DA  E  A  CRUA  REALIDADE  INTRACONSCIENCIAL  EXPOSTA. 
 

Questionologia: Você, leitor ou leitora, mantém algum resquício de ostentação de poder 

nas atitudes e hábitos diuturnos? Ainda busca obter poderes temporais ou apenas valoriza a con-

quista de poderes evolutivos? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; & Pasquino, Gianfranco; Dicionário de Política (Dizionario di Poli-
tica); revisão geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais; trad. Carmem C. Varriale & outros; coord. trad. João 

Ferreira; 2 Vols.; VI + 1.318 p.; glos. 344 termos; 2.000 refs.; alf.; 18 x 13 cm; br.; 12a Ed.; Universidade de Brasília; 

Brasília, DF; 1999; páginas 933 a 942. 
2.  Greene, Robert; & Elffers, Joost; As 48 Leis do Poder (The 48 Laws of Power); trad. Talita M. Rodrigues; 

458 p.; 34 refs.; 24 x 17 cm; Rocco; Rio de Janeiro; RJ; 2000; páginas 7 a 9. 

3.  Johnson, Allan G.; Dicionário de Sociologia: Guia Prático da Linguagem Sociológica (“The  lackwell 
Dictionary of  ociology:   User’s Guide to  ociological Language”); trad. Ruy Jungman; cons. Renato Lessa; XIV + 300 

p.; 10 figs.; 105 microbiografias; 5 tabs.; glos. 1.000 termos; alf.; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 

1997; páginas 177 a 178. 
4.  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 74, 100, 136, 141, 231 a 325, 346 a 353, 384, 396, 409, 410, 440, 501, 713 a 751, 768, 769 e 800 a 804. 

 

D. D. 
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S E D E N T A R I S M O    AF E T I V O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sedentarismo afetivo é a situação, condição, ou estado da conscin, ho-

mem ou mulher, caracterizado pela ausência, privação, falta ou escassez de atividade, interação, 

troca ou experiências afetivas positivas, resultando em danos à saúde holossomática. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo sedentário vem do idioma Latim, sedentarius, “que trabalha as-

sentado”. Surgiu no Século XIX. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; 

teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado; peculiarida-

de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patológica”,  

e é formador de nome de ação de certos verbos. O termo afetivo procede do idioma Latim, affecti-

vus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Embotamento afetivo. 2.  Privação de carinho. 3.  Castração afetiva. 

4.  Atrofiamento afetivo. 5.  Inatividade afetiva. 6.  Inércia afetiva. 7.  Ociosidade afetiva. 8.  Ina-

ção afetiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas sedentarismo afetivo, sedentarismo afetivo cir-

cunscrito e sedentarismo afetivo abrangente são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Atividade afetiva sadia. 2.  Autodiscernimento afetivo. 3.  Maturida-

de afetiva. 4.  Vigor afetivo. 5.  Amadurecimento afetivo. 6.  Inteligência afetiva. 

Estrangeirismologia: o weak point emocional; o sedentarismo afetivo indoors; o hollow 

profile da afetividade; o setup dos sentimentos; o upgrade nos relacionamentos; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especialmente do autodiscernimento 

quanto à interatividade afetiva sadia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Desafe-

tos apontam erros. Toda desafeição inferioriza. Amemos nossos desafetos. Amor: afetividade infi-

nita. 

Coloquiologia: o clube da Luluzinha; o clube do Bolinha. 

Ortopensatologia: – “Desafeição. A desafeição puxa a consciência para a Baratros-

fera”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade afetiva; o holopensene pessoal da 

psicomotricidade; o holopensene pessoal da emotividade; o holopensene pessoal da afetividade 

patológica; o holopense pessoal do treinamento dos pensenes sadios; os egopensenes; a egopense-

nidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; as distor-

ções dos pensenes; os bagulhos autopensênicos. 

 

Fatologia: o sedentarismo afetivo; a afetividade patológica; o comportamento perpetua-

dor da patologia; as autovitimizações; as auto e heteroprivações emocionais; os ganhos secundá-

rios nas relações afetivas; a depressão; o transtorno de ansiedade generalizada (TAG); o adoeci-

mento do psicossoma; o estresse afetivo; o transtorno afetivo bipolar; a carência afetiva; a soli-

dão; a autoimagem distorcida; o celibato; a prostituição; a frustração no amor e a traição no dis-

curso das músicas sertanejas; os pubs; os barzinhos; as baladas; os ressentimentos; o peso da me-

sologia; os amores errados; a falta de afetividade sadia nos casais; o trintão, o quarentão, o cin-

quentão e o sessentão sem duplista; a falta de afeto sadio entre pais e filhos; o desamparo aprendi-

do; a afetividade na condição de gargalo evolutivo; o afeto sendo variável importante para o con-

trole de comportamento; a compensação afetiva; as redes sociais; o fato de querer agradar; o auto-
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afeto saudável; as amizades evolutivas; a reciclagem dos relacionamentos; o aconchego psicosso-

mático; o abertismo consciencial; a inteligência afetiva. 

 

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

energético; os assédios interconscienciais; o heterassédio extrafísico; as paracicatrizes do psicos-

soma; a pressão holopensênica; o autencapsulamento energético; a pacificação das emoções me-

lhorando o padrão energético; o paravínculo afetivo; a telepatia afetiva; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo empatia-afeição-intercompreensão; o siner-

gismo carência afetiva–autodescontrole; o sinergismo identificação-resolução. 

Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio da restauração evolutiva; o princípio do respeito interconsciencial; o prin-

cípio da convivialidade sadia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inter-

dependência evolutiva. 

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

(CDC). 

Teoriologia: a teoria da afetividade madura; a teoria sociocognitiva do desamparo 

aprendido, perpetuando a desesperança de mudanças significativas nos problemas enfrentados pe-

la consciência; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da invéxis; a técnica da recé-

xis; a técnica da tenepes; a técnica do perdão; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas 

consciencioterápicas. 

Voluntariologia: o sentimento de bem-estar no voluntariado conscienciológico; os vín-

culos de amizade desenvolvidos no voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional. 

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

logia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colé-

gio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos duradouros do afeto na infância; o efeito da recicla-

gem existencial; o efeito do companheirismo vivenciado pela dupla evolutiva; os efeitos do ama-

durecimento afetivo; o efeito reparador do relacionamento afetivo maduro; os efeitos evolutivos 

dos sentimentos elevados; os efeitos da afetividade minimizando carências energéticas; os efeitos 

nocivos do sentimento de solidão; os efeitos saudáveis das amizades evolutivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses da maturidade afetivo-sexual; as neossinapses gera-

das a partir do contato físico sadio; as neossinapses da convivência da dupla evolutiva; as neos-

sinapses geradas a partir da compreensão do holossoma. 

Ciclologia: o ciclo acontecimento-comportamento-atitude; o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP); o ciclo autoconscienciométrico; o ciclo de ectopias afetivas; o ciclo das carências 

afetivas mantidas pelos comportamentos imaturos. 

Enumerologia: a construção de relacionamentos; a empatia nos relacionamentos;  

o acolhimento nos relacionamentos; os esclarecimentos nos relacionamentos; o apoio mútuo nos 

relacionamentos; o diálogo nos relacionamentos; a interassistência nos relacionamentos. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio egão-orgulho; a ausência 

do binômio admiração-discordância; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio saber 

dar–saber receber; o binômio amor-libertação; o binômio diálogo-desinibição. 

Interaciologia: a interação sedentarismo afetivo–autismo consciencial; a interação fa-

miliar facilitadora de sentimentos homeostáticos; a interação familiar dificultadora de sentimen-
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tos homeostáticos; a interação consciência-psicossoma; a interação psicossoma-mentalsoma;  

a interação vínculo afetivo saudável–cooperação evolutiva; a interação convivialidade harmôni-

ca–envolvimento saudável. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo inteligência afetiva–inteligência 

evolutiva (IE). 

Trinomiologia: o trinômio discordância-desavença-antipatias; a ausência do trinômio 

correções-retratações-reconciliações; o trinômio esquiva-arrependimento-melin; o trinômio afe-

to-respeito-cooperação; o trinômio emoção-sentimento-discernimento. 

Polinomiologia: o polinômio desafeições crônicas–rivalidades constantes–desencontros 

afetivos–interprisões grupocármicas; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma;  

o polinômio autoconscientização-motivação-ação-resultado; o polinômio acolhimento–orienta-

ção–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo amor doador / amor credor; o antagonismo conces-

sões / exigências; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo bem-estar / malestar; o antago-

nismo cérebro / subcérebro; o antagonismo amor passional / amor fraterno; o antagonismo in-

terprisão / libertação. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se doa afetividade sadia, mais se tem; o pa-

radoxo querer-rejeitar; o paradoxo da autescolha da privação afetiva; o paradoxo de querer afe-

to e, ao mesmo tempo, se sentir confortável com a falta dele. 

Politicologia: a política da boa vizinhança; a fraternocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço aplicada ao estabelecimento e manutenção de relacio-

namentos; a lei de economia de males; a lei da economia de bens; a lei do retorno; a lei da Cos-

moética. 

Filiologia: a autorreeducaciofilia; a conviviofilia; a duplofilia; a sociofilia; a conscien-

ciofilia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a afetofobia; a sociofobia; a antropofobia; a zoofobia; a reciclofobia; a aute-

voluciofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do impostor; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndro-

me de Asperger; a síndrome de Estocolmo. 

Maniologia: a egomania; a mania de perfeição; a mania da excentricidade; a fracasso-

mania; a mania de menosprezar o outro; a mania de negligenciar os relacionamentos; a mania de 

não valorizar os sentimentos elevados. 

Mitologia: o mito da independência interconsciencial; o mito do príncipe encantado;  

o mito da alma gêmea; o mito de Narciso; o mito do amor romântico; o mito das duas metades 

da laranja. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a evolucioteca;  

a trafaroteca; a conscienciometroteca; a interassistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a re-

cexoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Harmoniologia; a Grupo-

carmologia; a Autodiscernimentologia; a Somatologia; a Cosmoeticologia; a Duplologia; a Auto-

priorologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o carente de afeto; o afetado; o narcisista; o analfabeto emocional;  

o deprimido; o distímico; o antipático; o arrogante; o gabola; o chorão; o irritadiço; o zangado;  

o insensível; o pessimista; o fingido; o sentimental; o afetável; o presunçoso; o falso; o vaidoso;  

o comovido; o abalado; o hostil; o ansioso; o ignorado; o vitimizado; o isolado; o vulnerável;  

o indiferente; o rejeitado; o durão; o ermitão; o alpinista social; o insatisfeito; o pesquisador;  

o evoluciente; o voluntário; o tertuliano; o teletertuliano; o reciclante existencial. 
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Femininologia: a carente de afeto; a afetada; a narcisista; a analfabeta emocional; a de-

primida; a distímica; a antipática; a arrogante; a gabola; a chorona; a irritadiça; a zangada; a in-

sensível; a pessimista; a fingida; a sentimental; a afetável; a presunçosa; a falsa; a vaidosa; a co-

movida; a abalada; a hostil; a ansiosa; a ignorada; a vitimizada; a isolada; a vulnerável; a indife-

rente; a rejeitada; a durona; a ermitona; a alpinista social; a insatisfeita; a pesquisadora; a evoluci-

ente; a voluntária; a tertuliana; a teletertuliana; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sedentarius; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens 

erraticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens antiphaticus; o Homo sapiens emotionalis; 

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens universalis; o Homo sapiens empathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sedentarismo afetivo circunscrito = o desenvolvido pela falta de afeição 

e sentimentos positivos com familiares, em especial com os próprios filhos; sedentarismo afetivo 

abrangente = o desenvolvido pela falta de afeição e sentimentos positivos com amigos, colegas 

de trabalho, conhecidos, vizinhos e pré-humanos. 

 

Culturologia: a evitação da cultura da promiscuidade sexual; a banalização da cultura 

das relações virtuais; a superação da cultura do egocentrismo; a reflexão sobre a cultura das re-

des sociais; a evitação da cultura da competitividade; a recusa ante a cultura dos relacionamen-

tos interpessoais descompromissados; o não acumpliciamento com os idiotismos culturais; a cul-

tura da saúde consciencial afetiva; a cultura da convivialidade fraterna. 

 

Taxologia: Sob a ótica da Psicossomatologia, eis na ordem alfabética, 11 aspectos cau-

sadores e / ou reforçadores do sedentarismo afetivo: 

01.  Abandono: a esquiva dos relacionamentos íntimos na tentativa de evitar a dor “ine-

vitável” do abandono; a escolha de pessoas instáveis, descompromissadas ou não disponíveis para 

se relacionar. 

02.  Aprovação: a importância excessiva à aprovação e ao reconhecimento de outras 

pessoas, às custas da satisfação de necessidades afetivas pessoais; a concentração excessiva nas 

reações dos demais, na tentativa de sempre querer agradar, ser aplaudido ou admirado. 

03.  Arrogo: o sentimento de fazer parte de elite, de ser especial; a presunção de ser me-

recedor de privilégios, de ascensão social. 

04.  Autossacrifício: o foco excessivo nas necessidades das outras pessoas, em detri-

mento das próprias; a renúncia em suprir as próprias carências na tentativa de evitar o sentimento 

de culpa e / ou de ser egoísta. 

05.  Defectividade: o sentimento íntimo de inferioridade, de ser mau; a distorção de con-

siderar-se não merecedor de atenção e / ou afeto. 

06.  Desconfiança: a evitação da intimidade por medo de ser enganado, traído ou explo-

rado pelos outros. 

07.  Inflexibilidade: a postura exigente; as regras rígidas; a crítica exagerada às próprias 

imperfeições e às dos demais. 

08.  Inibição: a vergonha; a ausência de espontaneidade; a valorização do autocontrole 

em detrimento à intimidade saudável. 

09.  Isolamento: a crença de ser inadequado, diferente das outras pessoas; o fato de sen-

tir-se isolado e / ou não pertencente a nenhum grupo social. 

10.  Pessimismo: os sentimentos negativos generalizados em aspectos da vida, a exem-

plo de conflito, traição, fracasso e / ou perdas; a negatividade presente minimizando os aspectos 

positivos dos fatos vivenciados. 

11.  Privação: o sentimento de ser privado de amor, de ser incompreendido ou solitário;  

a sensação de vazio e / ou de ser invisível ao mundo. 
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Terapeuticologia: a busca pela interação afetiva saudável; o investimento de tempo  

e energia nos relacionamentos; a constituição de amizades evolutivas; a troca de carinho com  

o parceiro; a disponibilidade para ajudar o outro; o ato de desejar o bem do outro; a aplicação do 

senso de gratidão; a prática do perdão; o exercício genuíno da empatia; a valorização da afetivida-

de sadia; o hábito do abraço; a realização de programas românticos; as rotinas úteis no lazer a sós; 

o treino da troca de carinho; a escuta atenta no diálogo com o companheiro. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sedentarismo afetivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Acepção  de  pessoas:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Convivência  nociva:  Conviviologia;  Nosográfico. 

09.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Taxa  afetiva:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  PARTIR  DA  COMPREENSÃO  DA  AUTORREALIDADE,   
A  CONSCIN  LÚCIDA  PODE  SUPERAR  O  SEDENTARISMO  

AFETIVO,  AO  REALIZAR  A  REEDUCAÇÃO,  A  AUTORRECI-
CLAGEM  E  A  QUALIFICAÇÃO  DOS  RELACIONAMENTOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém algum nível de sedentarismo afetivo? 

Em escala de 1 a 5, qual nota atribui para a própria expressão da afetividade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel 

Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1a edição Marina Thomaz; pref. Da 2a edição Daniel Muniz; revisores Alexandre Stei-
ner et al.; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esqemas; 125 expressões e ditos popu-

lares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 

websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3a Ed. 
Rev.e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 35, 36 e 191 a 194. 

2.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Raze-

ra; 212 p.; 40 cps.; 17 E-mails; 88 enus; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Institu-
to Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro; 1999; páginas 11 e 12. 

3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

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

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 98. 
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 
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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; páginas 102, 104 e 159. 

5.  Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cog-

nitivo-Comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10 

caps.; 50 enus.; 2 quadros.; 7 tabs; 105 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 185 a 238. 

 

L. H. C. 
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S E D U Ç Ã O    D A    S I M P L I F I C A Ç Ã O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sedução da simplificação é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, ansiosa, interromper o andamento correto do empreendimento ou pesquisa, anunciando, an-

tes da hora justa, as conclusões das investigações ou dos achados técnicos, pretextando redução 

de algum fator básico, por exemplo, espaço, tempo, economia, trabalho, pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo sedução vem do idioma Latim, seductio, “ação de tomar parte; 

sedução; fraqueza”, e este de seducere, “seduzir”. Surgiu em 1789. O termo simplificação deriva 

do idioma Latim Medieval, simplificare, adaptado do idioma Francês, simplification, “ação de 

simplificar, seu resultado; redução; esquematização”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Tentação da mutilação. 2.  Reação descontrolada. 3.  Abortamento 

técnico. 4.  Acabativa incorreta. 

Neologia. As 3 expressões compostas sedução da simplificação, minissedução da sim-

plificação e megassedução da simplificação são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Manifestação consciencial sadia. 2.  Conclusão técnica. 3.  Acaba-

tiva correta. 

Estrangeirismologia: a sedução do momento evolutivo (Zeitgeist); o timing equivo-

cado. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Coloquiologia: – O apressado come cru. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a sedução da simplificação; a simplificação como sedução dos incautos;  

a sedução simplista; a rendição ao açodamento; a tentação de concluir o empreendimento 

depressa; a síntese fora de hora; a conclusão prematura; o resumo mutilante; o ato de parar a in-

vestigação no meio da pesquisa; a ânsia pela exposição da novidade; a aspiração incontida pelo 

possível sucesso; o fascínio pelo exibicionismo; a comunicação intempestiva; o resultado tempo-

rão; a abreviação prematura; a precipitação contra a racionalidade; o ato de abortar o projeto;  

a antecipação extemporânea; o impulso descontrolado; o cultivo patológico do ansiosismo; a falá-

cia pessoal; a ausência de autocrítica; a falta do autodesconfiômetro; a falha prospectiva; o não-

recolhimento íntimo com autorreflexão; a imaturidade evolutiva; o aborto mentalsomático;  

a complexificação da pesquisa enriquecendo mais se comparada à simplificação; a abreviação po-

dendo ser prematura, simplificadora ou extemporânea; o arrependimento tardio devido à compul-

são; o autocontrole do ego; a causa real do encolhimento da pesquisa. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o pseudoparapsi-

quismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Binomiologia: o binômio cognição-emoção; o binômio progresso-rotina. 

Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio início-manutenção-evo-

lução; o trinômio leitura-estudo-trabalho. 
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Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo co-

meço / fim; o antagonismo cosmovisão / precipitação; o antagonismo simplificação / complexifi-

cação. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Fobiologia: fronemofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a experimentoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autenganologia; a Experimentologia; a Au-

topesquisologia; a Priorologia; a Intencionologia; a Desviologia; a Perdologia; a Holotecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade intelectual. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o epicon lúcido; o cons-

cienciólogo; o pesquisador; o professor; o escritor; o autor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a epicon lúcida; a cons-

ciencióloga; a pesquisadora; a professora; a escritora; a autora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens praecipitatus; o Homo sapiens pathus; o Homo sapiens 

inconsciens; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inorganisatus;  

o Homo sapiens incautus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissedução da simplificação = a conclusão prematura do artigo 

científico (paper) resumido; megassedução da simplificação = o término da grande pesquisa antes 

do tempo de maturação da reverificabilidade e checagem final na Holoteca. 

 

Ápice. Sob a ótica da Paracronologia, cada momento evolutivo apresenta o ápice da 

maturação: antes da hora não é a hora; depois da hora não é a hora; a hora é em cima da hora. 

 

Observações. Segundo a Experimentologia, a observação dos fatos externos à consciên-

cia, quando o pesquisador lida com número menor de elementos disponíveis, é menos difícil. Na 

observação dos fatos intraconscienciais, o pesquisador, mesmo dispondo de todos os elementos 

necessários, é, paradoxalmente, mais difícil em função da autoparticipação da Psicossomática sig-

nificando atuação da imaginação e da fantasia. Por isso, a Imagística e o Onirismo geram inúme-

ras seduções da simplificação. 

 

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 sedução da simplificação, indicados para a expansão das 

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

1.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

3.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

4.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

5.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

6.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

7.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  QUEIMA  PREMATURA  DE  ETAPAS  NAS  INVESTIGA-
ÇÕES  CIENTÍFICAS,  EM  GERAL,  INDICA,  INVARIAVEL-

MENTE,  A  EMOCIONALIDADE  OU  IMATURIDADE  TÉCNICA   
DA  PESQUISADORA  OU  DO  PESQUISADOR  COMPULSIVO. 

 

Questionologia. Você ainda incorre na sedução da simplificação técnica? Qual a causa 

de tal atitude? 
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S E G R E D O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O segredo é o fato, a informação ou o conhecimento mantido sigiloso, ocul-

to, secreto e incógnito, por quem o detém. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo segredo vem do idioma Latim, secretum, “lugar isolado; retiro; so-

lidão; secreto; pensamentos; falas secretas”, particípio passado de secernere, “pôr à parte; sepa-

rar; extremar; discernir; distinguir; pôr de parte; escolher; guardar; destinar”. Surgiu no Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Fato oculto. 2.  Informação confidencial. 

Neologia. Os 2 vocábulos minissegredo e megassegredo são neologismos técnicos da 

Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Ato público. 2.  Conhecimento divulgado. 3.  Informação publicada. 

4.  Verdade falada. 

Estrangeirismologia: a glasnost; a revelação do segredo post-mortem; a senha pessoal 

do e-mail; o escondimento do bullying sofrido; o hobby escondido dos familiares; o incidente em 

Roswell; o lobby religioso. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à glasnost consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há segredos 

indispensáveis. Há segredos dispensáveis. 

Citaciologia: – “Se queres que outrem guarde segredo, guarda-o tu primeiro” (Sêneca,  

4 a.e.c.– 65 e.c.). 

Proverbiologia. Eis provérbio popular contributivo à temática: – Segredo contado é logo 

espalhado. 

Filosofia: a Filosofia do esclarecimento, sem segredos, para o número máximo de cons-

ciências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene do sigilo; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o segredo; a desinformação; a ausência da inteligência evolutiva (IE); a cen-

sura; a confiança; a confissão dos pecados; a corrupção ativa; a corrupção passiva; a criptografia; 

a culpa interior; a cumplicidade dos amigos; o autor da denúncia anônima; a descoberta do fato 

oculto; a espionagem industrial; a falsidade ideológica; a fraude; a hipocrisia social; a identidade 

secreta dos super-heróis; a lavagem de dinheiro; a manipulação das conscins; a máscara do assal-

tante; a nota baixa do aluno ocultada dos pais; a palavra confiada; a patente dos medicamentos;  

a propriedade intelectual; a proteção ao titular do segredo; a receita culinária familiar; a remune-

ração camuflada de determinados funcionários públicos; a renúncia cosmoética; a senha pessoal 

do caixa eletrônico; a vantagem pessoal temporária; a vida de aparências; as ações feitas às escon-

didas; as anotações no diário da adolescente; as autocorrupções impedindo a veracidade da cons-

cin; as ciências ocultas; as lavagens cerebrais; as mafiocracias; as meias-verdades; as mentiras 

brandas; as mentiras institucionalizadas; as sociedades secretas; as taras ocultas; o acobertamento 

do cadáver pelo criminoso; o arrependimento tardio; o ato falho; o autengodo; o autossegredo;  

o avestruzismo; o caráter sigiloso do evento; o conflito gerado pelos segredos; o desvendar do 

mistério; o dolo; o efeito casulo; o enriquecimento com o mercado de ações devido às informa-

ções privilegiadas secretas; o esconderijo secreto; o conhecimento do gabarito antes da realização 

da prova; o ingrediente secreto; o medo da mentira ser descoberta; a autodecisão de não ter segre-
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do para ninguém; o nome de fantasia dos ingredientes de determinado alimento; o portador do se-

gredo; o ato de reconhecer e não assumir os trafares pessoais; o réu; o sigilo total e absoluto;  

o suborno; o sustento do segredo; o testamento guardado a 7 chaves; o valor objetivo do segredo; 

o voto secreto não divulgado; os arquivos secretos governamentais; os falsos testemunhos; os ga-

nhos secundários; o tabu do fato escondido. 

 

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

sica da Verdade (CEV); a evocação das consciências envolvidas com o segredo; a falta de segre-

do perante a multidimensionalidade; a parapsicoteca; a parautenticidade; as acareações extrafísi-

cas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as testemunhas extrafísicas na condição de pa-

racúmplices; o amparo de função; o assédio; a visão multidimensional dos fatos e parafatos;  

o bloqueio do cardiochacra; o ocultamento das parapercepções pessoais; o parabifrontismo; o si-

gilo sadio dos assistidos na tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da assistência sem retorno; o princípio da legalidade; o prin-

cípio da impessoalidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém 

evoluir sozinho; o princípio inteligente de pensar sempre antes de fazer; o princípio milenar do 

segredo ser a alma do negócio; o princípio da presunção da inocência. 

Codigologia: o código de Ética Profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: a técnica da evitação da antipolicarmalidade; a técnica da evitação da fo-

fin; a técnica da higiene mental; a técnica de pensar como amparador; a técnica do momento 

certo da revelação do segredo; a técnica do confor; as técnicas conscienciométricas; as técnicas 

consciencioterápicas; as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes;  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética. 

Efeitologia: o efeito multidimensional das repercussões do segredo revelado. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da mentira. 

Enumerologia: a anticomunicabilidade; a anticura; a antieducação; a antievolutividade; 

a antiautoincorruptibilidade; a antinformação; a antifraternidade; a antitransparência. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autexposição-autenfren-

tamento; o binômio dito–não dito; o binômio doação visível–doação anônima; o binômio infor-

mação-debate; o binômio segredo-acerto; o binômio segredo-erro; o binômio segredo-revelação. 

Interaciologia: a interação convivialidade sadia–comunicabilidade fraterna. 

Crescendologia: o crescendo segredo-mentira-melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Antagonismologia: o antagonismo autossegredo / autenfrentamento; o antagonismo 

bem-estar / malestar; o antagonismo Ética / Cosmoética; o antagonismo conduta padrão vulgar  

/ conduta exceção evolutiva; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antago-

nismo explicitação / silêncio; o antagonismo poder / contrapoder; o antagonismo segredo / des-

coberta. 

Politicologia: a democracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da economia de bens; a lei da economia de ma- 

les; a lei da educação evolutiva permanente; a lei da empatia; a lei da grupalidade; a lei da 

transparência pública. 

Filiologia: a conviviofilia; a decidofilia; a fatofilia; a paraconviviofilia; a sociofilia;  

a neofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 
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Fobiologia: a autocriticofobia; a comunicofobia; a neofobia; a decidofobia; a recexofo- 

bia; a proexofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da indecisão; a síndrome da 

insegurança; a síndrome do ostracismo; a síndrome do perfeccionismo. 

Maniologia: a egomania; a fracassomania. 

Mitologia: o mito do segredo absoluto. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a abstrusoteca; a argumentoteca; a assistencioteca;  

a convivioteca; a grupocarmoteca; a hemeroteca; a juridicoteca; a pensenoteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Comunicologia;  

a Criminologia; a Errologia; a Discordanciologia; a Efeitologia; a Intencionologia; a Paradiplo-

maciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin eletronótica; a consréu ressomada; a conscin ba-

ratrosférica; a cobaia evolutiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a vítima; o agente secreto; 

o ser desperto; o ser interassistencial; o evoluciólogo. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa- 

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com- 

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

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

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

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

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

o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am- 

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

liana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autovictimatus; o Ho-

mo sapiens competitor; o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens cosmoethicus;  

o Homo sapiens criminalis; o Homo sapiens dissimulatus; o Homo sapiens ethicus; o Homo sa-

piens gruppalis; o Homo sapiens logicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissegredo = o pecadilho mental; megassegredo = as informações rela-

tivas à soberania nacional, à unidade e integridade do Estado. 

 

Culturologia: a cultura da transparência; a cultura da intercompreensão. 

 

Caracterologia. De acordo com a Conscienciometria, os segredos podem ser classifica-

dos em duas categorias fundamentais: 

1.  Sadio: o segredo cosmoético, de modo consciente, objetivando a interassistenciali-

dade. 

2.  Doentio: o segredo anticosmoético, objetivando ganhos pessoais ou grupais. 
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Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

categorias de segredos, em geral: 

01. Segredo amoroso. 

02. Segredo bancário. 

03. Segredo coletivo. 

04. Segredo comercial. 

05. Segredo confiado. 

06. Segredo constrangedor. 

07. Segredo corporativista. 

08. Segredo da Natureza. 

09. Segredo de Estado. 

10. Segredo de Justiça. 

11. Segredo de polichinelo. 

12. Segredo desnecessário. 

13. Segredo do advogado. 

14. Segredo do cofre-forte. 

15. Segredo grupocármico. 

16. Segredo histórico. 

17. Segredo imposto. 

18. Segredo industrial. 

19. Segredo inviolável. 

20. Segredo jornalístico. 

21. Segredo lúdico. 

22. Segredo médico. 

23. Segredo militar. 

24. Segredo místico. 

25. Segredo necessário. 

26. Segredo político. 

27. Segredo profissional. 

28. Segredo publicitário. 

29. Segredo religioso. 

30. Segredo tecnológico. 

 

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 segredo, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autojustificativa:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Espera  inútil:  Experimentologia;  Nosográfico. 

09.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Segredo  político:  Politicologia;  Neutro. 

12.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 
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A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  OBJETIVA  TRANSPARÊNCIA 
E  COSMOÉTICA  PERANTE  AS  DEMAIS  CONSCIÊNCIAS,  

INTRA  E  EXTRAFÍSICAS,  EVITANDO  MANTER  SEGREDOS  

POIS,  A  RIGOR,  OS  ATOS  E  FATOS  SÃO  INESCONDÍVEIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda guarda segredos de si mesmo? Por qual 

motivo? Até quando? 

 

M. C. 
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S E G R E D O    P O L Í T I C O  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O segredo político é recurso básico utilizado pelos governantes, de modo 

positivo ou negativo, ao longo da História da Humanidade, sendo referido pelos historiógrafos de 

todas as latitudes, em todos os tempos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo segredo vem do idioma Latim, secretum, “lugar isolado; retiro; so-

lidão; secreto; pensamentos; falas secretas”, particípio passado de secernere, “pôr à parte; sepa-

rar; extremar; discernir; distinguir; pôr de parte; escolher; guardar; destinar”. Surgiu no Século 

XIV. O vocábulo político deriva do idioma Grego, politikós, “relativo a cidadão; que se compõe 

de cidadãos; relativo ao Estado, público; hábil na administração de negócios públicos; popular; 

capaz de viver em sociedade”, através do idioma Latim, politicus, “relativo ao governo ou a ho-

mem de Estado”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Segredo do poder. 2.  Segredo de Estado. 3.  Ocultação política.  

4.  Incógnita política. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo segredo: 

dessegredar; dessegredo; segredado; segredamento; segredança; segredar; segredável; segre-

deio; segredeiro; segredeuse; segredismo; segredista; segredística; segredístico; segredosa; se-

gredoso. 

Neologia. As duas expressões compostas segredo político pessoal e segredo político 

grupal são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Transparência política. 2.  Anonimato evolutivo. 3.  Anonimato inte-

rassistencial. 4.  Divulgação científica. 

Estrangeirismologia: o arcana imperii; o deficit na prestação de contas à Socin; o Wiki-

Leaks. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da política interconsciencial evolutiva; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o segredo político; os serviços secretos; o conselho secreto; os trabalhos de 

espionagem; o gabinete confidencial; o aposento oculto; o ônus do segredo político; a habilidade 

de ocultar as intenções como condição ambígua, sadia ou patológica; a realidade política ignora-

da; a realidade política enigmática; o fato de a maioria dos segredos de Estado ainda serem em-

pregados de maneira anticosmoética; a luta das guerrilhas se assentando no segredo; a guerra sub-

marina se desenvolvendo através da ocultação; o trabalho de infiltração enquanto serviço secreto;  

o chamado serviço de inteligência constituindo espionagem pura e simples; a força da espiona-

gem nas ditaduras; o teatro político; as dissimulações políticas; as mentiras políticas; a reticência 

política; a Etologia Política; a máscara pública do politiqueiro; as representações públicas; a pru-

dência política; os segredos militares; a caça às bruxas; a quebra dos segredos; o ato de todo se-

gredo tender a ser revelado; a inexistência do segredo eterno; a polícia secreta; a agência de espio-

nagem; os arquivos secretos; os documentos oficiais; os dossiês; os processos correndo em segre-

do de justiça; as questões subtraídas do olhar público; o controle da mídia; a operação abafa dian-

te de escândalo político; a queima de arquivo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a ausência de segredos perante a multidimensionalidade; o testemu-

nho extrafísico dos atos conscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio milenar do segredo ser a alma do 

negócio. 

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

(CGC); os pactos de silêncio dos códigos mafiosos. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de controle público; a técnica da criptografia; a técnica do gram-

po telefônico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos; o Colégio Invisível da Paradireito-

logia. 

Efeitologia: os efeitos sócio-históricos da quebra de segredo político; o efeito do grau 

de informação política na autonomia decisória do cidadão. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da mentira. 

Enumerologia: o acobertamento político; a mascaragem governamental; a camuflagem 

diplomática; a ocultação dos megafatos; a infiltração administrativa; a espionagem tecnológica;  

o anonimato dos factoides. 

Binomiologia: o binômio segredo-conspiração; o binômio segredo-denúncia; o binômio 

segredo-desmascaramento; o binômio segredo-confissão; o binômio segredo-mistificação. 

Interaciologia: a interação máquina estatal–censura; a interação segredo-ilicitude. 

Antagonismologia: o antagonismo explicitação / silêncio; o antagonismo poder / con-

trapoder; o antagonismo conduta-padrão vulgar / conduta exceção evolutiva; o antagonismo es-

pectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo resistência à mudança / abertura à reno-

vação; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica; o antagonismo rela-

ção transformadora / coleira social do ego; o antagonismo cultura democrática / cultura feuda-

lista; o antagonismo legislar em bases policármicas / legislar em bases egocêntricas; o antago-

nismo segredo político / marketing político; o antagonismo segredo político / transparência polí-

tica. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência apolítica. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; 

a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. A glasnost política autêntica na democracia 

pura. 

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; as leis em defesa dos direitos e garantias individuais  

e coletivas. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito do segredo absoluto. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a maturo-

teca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Antropologia;  

a Comunicologia; a Conviviologia; a Etologia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Policarmologia; a Interassistenciologia; a Anonimatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a persona; a raposa política; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o ator polí-

tico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

a atriz política. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens 

paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo 

sapiens cognopolita; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: segredo político pessoal = a ficha do serviço de informações governa-

mental ignorada pela própria pessoa fichada; segredo político grupal = a ficha do serviço de in-

formações governamental ignorada pelos responsáveis pela empresa fichada. 

 

Culturologia: a cultura da Politicologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Politicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 catego-

rias de segredos políticos, em geral: 

1.  Segredo  político-administrativo. 

2.  Segredo  político-cultural. 

3.  Segredo  político-econômico. 

4.  Segredo  político-estratégico. 

5.  Segredo  político-institucional. 

6.  Segredo  político-jurídico. 

7.  Segredo  político-militar. 

8.  Segredo  político-religioso. 

 

Anonimato. A chamada onipotência da causa primária das coisas e inteligência suprema 

do Universo – o primopensene – está baseada no segredo do anonimato de tudo ver, sem ser vista. 
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Serenão. A evolução positiva da inteligência do Homo sapiens serenissimus, ou o Sere-

não, fundamenta-se no segredo do anonimato interassistencial, imitando o primopensene. 

Panóptico. A concepção conviviológica do panóptico de Jeremy Bentham (1748–1832) 

se assenta na grande máquina, centralizada na torre na qual a pessoa, em segredo, é capaz de con-

templar a todos sem jamais ser observada. 

Império. No império baratrosférico do Grande Irmão, idealizado por George Orwell, 

pseudônimo de Eric Arthur Blair (1903–1950), os súditos expostos vivem permanentemente sob  

o olhar oculto do personagem secreto sobre o qual nada sabem, nem sequer se existe. 

Espionagem. A espionagem política moderna por meio de câmeras onipresentes, gram-

peações gerais e tabulações generalizadas dos dados pessoais dos cidadãos, deriva do segredo  

e da camuflagem levadas ao máximo possível ou concebível. 

Megaomissão. Os teólogos, os belicistas, os políticos, os filósofos e os intelectuais, por 

exemplo, Jeremy Bentham, George Orwell, Elias Canetti (1905–1994), Norberto Bobbio (1909– 

–2004) e legiões de outros não consideraram devidamente a realidade do segredo político envol-

vendo o parapsiquismo, o estado vibracional e a leitura individual autoconfiável da parapsicosfera 

das pessoas, processo evoluído de segredo multidimensional de muito mais alta expressão se 

comparado a todos os métodos referidos aqui. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 segredo político, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

03.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

07.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

08.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

11.  Incógnita:  Pesquisologia;  Neutro. 

12.  Isogênese:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Poder  da  verdade:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  AMBIGUIDADE  DOS  SEGREDOS  POLÍTICOS,  MES- 
MO  COM  TODA  A  TECNOLOGIA  DA  CONVIVIOLOGIA 
DO  TERCEIRO  MILÊNIO,  AINDA  DEIXA  MUITO  A  DE-
SEJAR  QUANTO  À  VIVÊNCIA  DA  COSMOETICOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se envolve com os segredos da Politicologia? 

Por qual razão? 
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S E G U N D A -F E I R A    DE C I S I V A  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A segunda-feira decisiva é a técnica de autorganização máxima diária 

aplicada com determinação a partir de cada início de semana, objetivando manter o foco e o em-

penho na realização das metas evolutivas da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo segunda-feira procede do idioma Latim, secunda feria, “segunda-

feira”. Surgiu no Século XIV. O termo decisivo deriva do idioma Francês, décisif, “que traz uma 

solução”, e este do idioma Latim Medieval, decisivus, “que decide uma questão”, de decidere, 

“cortar; separar; despedaçar a golpes”, e por extensão, “decidir; regular amigavelmente; compor; 

harmonizar; exprimir”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Segunda-feira organizativa. 2.  Segunda-feira estruturadora. 3.  Se-

gunda-feira alavancadora; segunda-feira impulsionadora. 4.  Segunda-feira exemplar. 

Neologia. As 3 expressões compostas segunda-feira decisiva básica, segunda-feira deci-

siva intermediária e segunda-feira decisiva avançada são neologismos técnicos da Autorganiza-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Segunda-feira entrópica. 2.  Segunda-feira dispersiva. 03.  Segunda- 

-feira estressante. 4.  Segunda-feira estagnante. 5.  Segunda-feira robotizante. 

Estrangeirismologia: o carpe diem consciencial; a kaizen, metodologia japonesa de me-

lhoria contínua da rotina diária; o upgrade produtivo da semana; o tour de force na superação de 

velhos hábitos; o continuum evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao melhor aproveitamento do tempo na realização da autoproéxis. 

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

7 oportunidades. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares sobre o tema: começar com o pé direito; ou 

vai ou racha; segundona brava. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; a autorganização pensênica crono-

lógica. 

 

Fatologia: a segunda-feira decisiva; a vivência da rotina útil; a responsabilidade existen-

cial da conscin intermissivista; a vontade qualificada pela intenção cosmoética; a autocoerência 

na administração do tempo durante a semana; a disciplina no cumprimento da agenda holossomá-

tica diária; o caderno de bolso de registros; o ambiente de trabalho e estudo arrumado, limpo e or-

ganizado; o quadro de avisos pessoal; a disponibilidade diuturna para o aprendizado; a prática da 

leitura útil diária; a listagem das metas evolutivas factíveis imediatas e mediatas; a listagem das 

tarefas para a realização das metas; o planejamento da semana feito com antecedência no fim de 

semana; a postura proativa na segunda-feira; os vacilos da autodeterminação; as autocorrupções 

anacrônicas; a hipervalorização do fim de semana; o hedonismo improdutivo; o ajuste estressante 

do relógio biológico após período de desregramentos; a tecla soneca do despertador; a desmotiva-

ção no trabalho profissional; a falta de discernimento e disciplina no uso da Internet; a falta de lu-

cidez nas atividades cotidianas; a tarefa negligenciada; a interassistência não realizada; a oportu-

nidade desperdiçada; a reciclagem adiada; a robotização existencial; o tempo sem retorno; a melin 
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anunciada; a opção pela correção; a antivitimização; a autopesquisa “em dia”; o estado de presen-

ça consciencial; a taquirritmia na retratação e reparação do erro; a pontualidade nos compromis-

sos; a chegada antecipada favorecendo a assistência; a flexibilidade cosmoética interassistencial 

da agenda pessoal; a acalmia diante dos contrafluxos circunstanciais; a desdramatização dos pro-

blemas do dia; a priorização das tarefas importantes; o dia D; a responsabilidade assumida da par-

ticipação pessoal na megagescon grupal; a euforin do completismo das metas diárias; a valoriza-

ção da oportunidade do novo dia; a coragem para recomeçar; a autodeterminação proexológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os primeiros EVs 

do dia determinando o ritmo energético; o aqui-agora multidimensional; a identificação da sinalé-

tica energética e parapsíquica enquanto apoio nas tomadas de decisões diárias; o exemplarismo da 

autorganização diante da plateia extrafísica; a pressão parapsíquica contra as mudanças pró-evo-

lutivas; a vida organizada favorecendo a atuação do amparo extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação-autorganização; o sinergismo home-

ostase holossomática–autorganização consciencial; o sinergismo realização contínua–autorgani-

zação; o sinergismo biorritmo pessoal–autodisciplina; o sinergismo produtividade gesconológi-

ca–rotina redonda; o sinergismo leitura útil–mentalsoma ativo; o sinergismo estudo diário–auto-

pesquisa atualizada; o sinergismo objetividade-assertividade. 

Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo; o princípio de come-

çar bem a semana; o princípio da acuidade nas atividades diárias; o princípio 80 / 20, também 

conhecido enquanto princípio de Pareto, relacionando 80% dos resultados a 20% dos esforços;  

o princípio da utilidade; o princípio organizacional de usar e guardar sempre no mesmo lugar;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do comando consciencial das ECs. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fortalecendo e fortalecido pela ro-

tina útil. 

Teoriologia: a teoria e a vivência da rotina útil. 

Tecnologia: a técnica da segunda-feira decisiva; a técnica do trinômio automotivação- 

-trabalho-lazer; a técnica da rotinometria; a abordagem consciencial das técnicas convencionais 

de organização pessoal; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da agenda holossomática diária; 

a técnica do caderno de bolso sempre à mão; as técnicas de autopesquisa. 

Voluntariologia: a autorganização diária e semanal favorecendo o epicentrismo no vo-

luntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencio-

lógico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o efeito locomotiva da aplicação da técnica da segunda-feira decisiva; os 

efeitos motivadores dos completismos diários; a evitação do efeito sanfona na autorganização;  

o efeito propulsor da autorganização para a realização da proéxis. 

Neossinapsologia: a mudança positiva de hábitos favorecendo a geração de neossi-

napses. 

Ciclologia: o ciclo semanal das rotinas úteis; o ciclo da autodeterminação interassisten-

cial da prática da tenepes; o ciclo mentalsomático das tertúlias conscienciológicas; o ciclo auto-

verbetográfico; o ciclo do autodidatismo teático; o ciclo autorganização-autossatisfação-auto-

produtividade; a evitação do ciclo nosográfico desânimo-desorganização-conformismo. 

Enumerologia: o dia de iniciar; o dia de empreender; o dia de aprender; o dia de equili-

brar; o dia de interassistir; o dia de inovar; o dia de persistir. 
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Binomiologia: o binômio ortopensenidade-desempenho; o binômio acalmia mental–po-

sicionamento pessoal; o binômio repetição saudável–progressão autorganizativa; o binômio fle-

xibilidade-criatividade; o binômio começar-continuar; o binômio bom humor–desassédio; o bi-

nômio autocoerência-continuísmo. 

Interaciologia: a interação esforço-mérito; a interação lucidez decisória–aceleração 

evolutiva; a interação automotivação-autorganização-autodisciplina; a interação registro grafo-

pensênico–memória organizada; a interação detalhismo-reavaliação; a interação arrumação- 

-equilíbrio; a interação limpeza física–limpeza extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo idealizar-realizar-manter; o crescendo quantidade-quali-

dade; o crescendo iniciativa-acabativa; o crescendo arrumação-organização; o crescendo autor-

ganização estática–autorganização dinâmica; o crescendo assertividade-sincronicidade; o cres-

cendo recebimentos-retribuições. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio metas-tarefas-cro-

nograma; o trinômio atividades importantes–atividades urgentes–atividades circunstanciais;  

o trinômio hora-dia-semana; o trinômio planejamento-consecução-resultado; o trinômio curto 

prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio patológico autodesculpa-melin-melex. 

Polinomiologia: o polinômio da superação de hábitos nosográficos identificação-deci-

são-diminuição-eliminação; o polinômio relógio-bússola-lupa-luneta; o polinômio vontade-in-

tenção-decisão-ação; o polinômio ser-fazer-ter-doar. 

Antagonismologia: o antagonismo rotina útil / monotonia existencial; o antagonismo 

acalmia produtiva / ansiedade improdutiva; o antagonismo uso prodigioso do tempo / uso pródi-

go do tempo; o antagonismo motivação mentalsomática / impulso emocional; o antagonismo so-

no da robéxis / vigília da lucidez; o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo 

projeto aberto / obra acabada. 

Paradoxologia: o paradoxo demandar tempo para planejar–ganhar tempo para viver;  

o paradoxo parar para fazer EV–otimizar consecução de tarefas; o paradoxo da rotina criativa; 

o paradoxo da disciplina trazer liberdade. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a meritocracia. 

Legislogia: a lei do máximo esforço organizacional. 

Filiologia: a decidofilia; a voliciofilia; a proexofilia; a disciplinofilia; a rotinofilia;  

a organizaciofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a disciplinofobia; a rotinofobia. 

Sindromologia: a imaturidade e robotização da síndrome da segunda-feira; a síndrome 

da dispersão conscencial (SDC). 

Maniologia: a mania de procrastinar. 

Mitologia: a queda do mito de a segunda-feira ser o pior dia da semana; o mito da espe-

ra do momento perfeito para fazer a reciclagem pessoal; o mito juvenil de ter todo o tempo do 

mundo. 

Holotecologia: a administroteca; a metodoteca; a cronoteca; a proexoteca; a volicioteca; 

a energoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; 

a Autodiscliplinologia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Rotinologia; a Holosso-

matologia; a Homeostaticologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin decisora; a conscin proativa; a conscin autopes-

quisadora; a conscin-trator; a conscin procrastinadora; o ser autorganizado; o ser interassistencial; 

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o autodidata; o intermissivista; 

o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista; o proexólogo;  

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tene-
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pessista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetó-

grafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação, o realizador. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a autoditada; a intermissivista; 

a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexista; a proexóloga;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tene-

pessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbe-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens ex-

perimentor; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: segunda-feira decisiva básica = a técnica aplicada para inserir hábitos sa-

dios holossomáticos na rotina diária, otimizando a autopesquisa; segunda-feira decisiva interme-

diária = a técnica aplicada para manter hábitos sadios holossomáticos na rotina diária, otimizando 

as recins; segunda-feira decisiva avançada = a consolidação da técnica mantendo e ampliando há-

bitos sadios holossomáticos na rotina diária, otimizando a conquista da desperticidade. 

 

Culturologia: a evitação da cultura de deixar tudo para a última hora; a cultura da pro-

dutividade; a cultura da manutenção; a cultura proexológica. 

 

Postura. A autolucidez sobre a importância da autorganização na rotina diária para a re-

alização da proéxis pessoal exige da conscin postura decisiva irrevogável, evitando procrastina-

ções estagnadoras e atrasos desnecessários. 

 

Fatores. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, na ordem alfabética, 15 fatores nosográ-

ficos, não excludentes, desencadeadores de adiamentos prejudiciais: 

01.  Assédio. A procrastinação por influência de agentes externos intrafísicos ou extrafí-

sicos. 

02.  Autodesorganização. A procrastinação por falta de organização da agenda pessoal 

e do ambiente de trabalho e estudo. 

03.  Autovitimização. A procrastinação por queixumes e coitadices. 

04.  Comodismo. A procrastinação evitando a saída da zona de conforto e a perda dos 

ganhos secundários. 

05.  Decidofobia. A procrastinação por falta de decisão, de posicionamento e autocon-

fiança. 

06.  Desmotivação. A procrastinação por falta de estímulo, de perspectiva e reconheci-

mento. 

07.  Dispersão. A procrastinação por falta de foco e de priorização. 

08.  Displicência. A procrastinação por negligência, descaso ou autocorrupção. 

09.  Distúrbios. A procrastinação contumaz e generalizada indicando distúrbios consci-

enciais. 

10.  Fadiga. A procrastinação por cansaço físico, defasagem energética ou stress mental 

negativo. 

11.  Imaturidade. A procrastinação por falta de discernimento e de lucidez. 

12.  Orgulho. A procrastinação por teimosia ou melindres. 

13.  Perfeccionismo. A procrastinação da reciclagem à espera do momento perfeito. 

14.  Preguiça. A procrastinação por acídia, moleza e falta de determinação. 

15.  Pusilanimidade. A procrastinação por medo, fuga, covardia ou fraqueza. 
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Escalas. A conscin decidida em superar os adiamentos retardativos aplica, com logicida-

de e determinação, a autorganização desde o simples minuto até o restante da vida intrafísica. No 

universo da Paracronologia, eis, na ordem crescente, 8 exemplos de adiamentos resultantes da 

procrastinação nosográfica: 

1.  Minuto. Os “minutinhos” a mais de sono após o alarme do despertador. 

2.  Hora. As horas de desequilíbrio energético antes de fazer o EV. 

3.  Dia. O dia de alimentação desregrada antes de começar a dieta. 

4.  Semana. A semana de sedentarismo antes de iniciar os exercícios físicos. 

5.  Mês. O mês de dispersão gerando o incompletismo gesconológico. 

6.  Ano. O ano a mais de insatisfação antes da mudança de emprego. 

7.  Década. A década passada sem assumir a autoproéxis. 

8.  Vida. O período intrafísico desperdiçado sem reciclar o megatrafar. 

 

Dia. À luz da Constanciologia, é produtivo escolher 1 dia da semana para ser o modelo 

de aplicação e renovação da autorganização. A segunda-feira, sendo o primeiro dia útil da sema-

na, é escolha lógica e desestigmatizadora. 

 

Taxologia. No âmbito da Autorganizaciologia, eis, por exemplo, 16 aspectos relevantes, 

entre eles posturas e medidas profiláticas diárias, determinantes para a vivência da rotina útil, 

reunidos de acordo com 4 especialidades da Conscienciologia, em ordem lógica: 

 

A.  Autopensenologia. Com o foco na ortopensenidade produtiva, as posturas e medidas 

profiláticas diárias dizem respeito à intraconsciencialidade e ao convívio, de acordo com os  

4 exemplos em ordem alfabética: 

01.  Anticonflituosidade: a pacificação íntima; a pacificação com as outras consciên-

cias; a pacificação com o meio. 

02.  Acalmia: a tranquilidade nas tomadas de decisão; a serenidade nas situações de con-

trafluxo; a moderação diante das emoções. 

03.  Intencionalidade: a manutenção da lisura intencional cosmoética; o aprimoramento 

constante do CPC. 

04.  Mentalsomaticidade: a preferência pelas manifestações do mentalsoma. 

 

B.  Holossomatologia. Com o foco na homeostase holossomática, as posturas e medidas 

profiláticas diárias dizem respeito aos 4 veículos de manifestação da consciência, listados em or-

dem crescente de complexidade: 

05.  Soma: o relógio biológico pessoal compreendido e respeitado; a carga horária corre-

ta de sono; a alimentação natural equilibrada; a assiduidade na higiene pessoal; a manutenção da 

forma física; os cuidados com a saúde; a sexualidade sadia. 

06.  Energossoma: os 20 EVs diários; a autavaliação holochacral; as manobras energéti-

cas de autodefesa; a assistência através das energias; a tenepes. 

07.  Psicossoma: a emocionalidade equilibrada; a evitação da reatividade; a empatia na 

assistência; o entretenimento sadio; a projeção consciente (PC). 

08.  Mentalsoma: a produtividade gesconológica; a leitura útil; o autodidatismo; a tertú-

lia conscienciológica; a opção pela racionalidade; os prazeres intelectuais cosmoéticos. 

 

C.  Cronêmica. Com foco no aproveitamento máximo do tempo, as posturas e medidas 

profiláticas diárias dizem respeito à administração eficaz e aos registros mnemônicos, de acordo 

com os exemplos a seguir, listados em ordem alfabética: 

09.  Agenda: a agenda profissional; a agenda pessoal; a agenda digital compartilhada;  

a agenda holossomática; os bilhetes de lembretes e post-its. 

10.  Planejamento: a priorização das metas e tarefas; o uso de metodologias organizati-

vas; os programas organizacionais na Internet; a visão estratégica de curto, médio e longo prazo. 
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11.  Planilhas: a manutenção detalhada de cronograma de metas e tarefas; as planilhas 

quantitativas e qualitativas da rotinometria. 

12.  Pontualidade: a autodisciplina da pontualidade nos compromissos e consecução de 

tarefas; a técnica dos15 minutos de espera. 

 

D.  Proxêmica. Com o foco na organização do ambiente de trabalho e estudo, as postu-

ras e medidas profiláticas diárias dizem respeito à racionalização e ao conforto, de acordo com os 

exemplos a seguir, apresentados em ordem alfabética: 

13.  Arrumação: os procedimentos sistemáticos de usar e guardar; os aparatos organiza-

cionais (pastas; arquivos; estantes; quadro de avisos; caixas transparentes; etiquetas); a organiza-

ção constante dos arquivos digitais com execução de backups; a manutenção da limpeza e da hi-

gienização. 

14.  Conforto: o conforto térmico; o conforto acústico; a iluminação adequada; a venti-

lação natural favorecida; o umidificador de ar; a preferência por cores claras nos ambientes inter-

nos; a despoluição visual. 

15.  Mobiliário: a ergonomia; a escolha pela funcionalidade; a facilidade de limpeza  

e higienização; a distribuição racional do layout favorecendo o fluxo das atividades. 

16.  Objetos: o caderno de bolso de registros e insights; a preferência por objetos funcio-

nais e de evocação mentalsomática; a evitação dos bagulhos energéticos. 

 

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 segunda-feira decisiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

05.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

06.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  proativa:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

08.  Dia  da  arrumação:  Recexologia;  Homeostático. 

09.  Manutenção  dinâmica:  Constanciologia;  Homeostático. 

10.  Ortodecisão  reiterada:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

11.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Semana  do  detalhismo:  Holopercucienciologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  ROTINA  ÚTIL  RENOVADA  A  PARTIR 
DE  CADA  SEGUNDA-FEIRA  DECISIVA  É  ANTÍDOTO 

PARA  SE  EVITAR  A  MONOTONIA,  A  ROBOTIZAÇÃO  

EXISTENCIAL  E  A  MELANCOLIA  NA  VIDA  INTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, estigmatiza as segundas-feiras? Já ponderou so-

bre esse dia ser excelente oportunidade evolutiva? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane 

Ferraro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21  
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x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 

20, 38 a 48 e 106 a 111. 

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

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 131, 506  

e 507. 

 

F. L. 
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S E G U N D A    V O C A Ç Ã O  
( A U T 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. A segunda vocação é a disposição natural e espontânea orientando a pessoa 

versátil no sentido de exercer determinada atividade ou função, na condição de segunda opção 

profissional, laboral ou proexológica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo segundo provém do idioma Latim, secundus, “que está em se-

gundo lugar; que vem depois; que é de qualidade inferior”. Surgiu no Século XIII. O termo voca-

ção vem do mesmo idioma Latim, vocatio, “ação de chamar; intimação; convite”. Apareceu tam-

bém no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vocação secundária. 2.  Vocação paralela. 3.  Vocação-reserva.  

4.  Propensão secundária. 5.  Segunda tendência inata. 

Neologia. As 4 expressões compostas segunda vocação, segunda vocação não identifi-

cada, segunda vocação identificada tardiamente e segunda vocação identificada em tempo útil 

são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Primeira vocação. 2.  Vocação aplicada. 3.  Primeira aptidão. 4.  Pri-

meira tendência inata. 

Estrangeirismologia: a segunda vocação na função de step evolutivo; o Administra-

rium; o Proexarium; a neoperformance pessoal recém-descoberta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade. 

 

Fatologia: a segunda vocação; a segunda inclinação; o segundo pendor pessoal ignora-

do; o segundo maior talento oculto; o megatrafor insuspeito; as ideias inatas; as intuições; os ins-

tintos; a índole pessoal; o estilo pessoal; o perfil da conscin; os dons pessoais; os talentos de cada 

consciência; a vocação como valor fundamental do homem e da mulher; a versatilidade das cons-

cins intermissivistas; a polivalência das pessoas; o fato de toda conscin ser poliédrica quanto às 

potencialidades; o fato de toda conscin ter, no mínimo, a vocação principal e a secundária; o fato 

de toda conscin mais lúcida ser evolutivamente polivalente; as autanálises das próprias tendên-

cias; as vocações indiscutíveis afloradas desde a infância; a identificação da verdadeira vocação 

pessoal por meio dos testes conscienciométricos; a reciclagem intraconsciencial (recin); o talento 

bem empregado a favor de si e da Humanidade; a primeira vocação pessoal; a primeira vocação 

pessoal frustrada; a terceira vocação pessoal; a quarta vocação pessoal; a prioridade da identifica-

ção da primeira vocação; as vantagens evolutivas de se identificar a segunda vocação pessoal;  

o autodiscernimento prático como sendo o ato de distinguir a vocação prioritária pessoal; a distin-

ção inteligente entre a primeira e a segunda vocação a fim de a conscin se ajustar à consecução da 

proéxis; a segunda vocação empregada como recurso evolutivo de reserva para a conscin lúcida;  

a primeira vocação quando sendo irrelevante à evolução; a segunda vocação quando sendo mais 

produtiva à autoproéxis; a autocognição quanto aos mecanismos da inteligência evolutiva (IE);  

o autossacrifício, não raro, necessário para se abraçar a segunda vocação menos fácil; os impasses 

pessoais; os autoconflitos mais íntimos; a Definologia; a segunda vocação, mais importante, 

quando desperdiçada; a descoberta tardia, frustrante, de a primeira vocação atendida ser pior se 

comparada à segunda; a reciclagem existencial (recéxis) capaz de retificar eficazmente a escolha 
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errada da vocação pessoal; a reciclagem existencial continuada; a articulação empreendedora; as 

duas primeiras vocações empregadas, ao mesmo tempo, pela conscin autoconsciente versátil. 

 

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

e a profissão; a autoparaperceptibilidade e a autoproéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da prioridade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da segunda vocação; a teoria do megafoco profissional. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio capacidade pessoal–ne-

cessidade pessoal. 

Interaciologia: a interação primeira vocação–segunda vocação; a interação segunda 

vocação–maxiproéxis; a interação faixa etária–vocação identificada. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo preferência / preterição; o antagonismo detalhismo / 

cosmovisão; o antagonismo trabalho evolutivo / hobby pessoal; o antagonismo vocação sadia / 

vocação doentia; o antagonismo vocação preterida / vocação preferida. 

Paradoxologia: o paradoxo conscin talentosa–proexista inepto. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a decidofilia; a definofilia; a criticofilia; a recexofilia; a neofilia; a cognofilia; 

a evoluciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da indecisão. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a prioroteca; a poten-

cioteca; a proexoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Autocogniciologia; a Autoproexologia; a Autevoluciologia; a Autocriteriologia;  

a Autocriticologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o 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 propensus; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens 

activus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens epicen-

tricus; o Homo sapiens professionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: segunda vocação não identificada = a realidade íntima desconhecida de 

grande número de pessoas; segunda vocação identificada tardiamente = a realidade íntima empre-

gada por pequeno número de pessoas mais para o fim da própria vida humana; segunda vocação 

identificada em tempo útil = a realidade íntima empregada desde a juventude, de modo efetivo, 

por pessoas mais autoconscienciométricas, no desenvolvimento da própria vida. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Holomaturologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 7 vocações escolhidas como preferenciais, por serem mais adequadas à evolução, pela cons-

cin lúcida: 

1.  Discernimento: a primeira vocação, exclusivamente psicossomática, emocional, sen-

do inteligentemente preterida em favor da segunda vocação mentalsomática, discernidora, por 

parte da conscin autoconsciente, bivalente. 

2.  Tares: a primeira vocação, exclusivamente taconística, antiga, repetitiva, sendo inte-

ligentemente preterida em favor da segunda vocação tarística, mais complexa, por parte da cons-

cin interassistencial, bivalente. 

3.  Intelectualidade: a primeira vocação, exclusivamente braçal, somática ou cerebelar, 

sendo inteligentemente preterida em favor da segunda vocação intelectual, cortical, mais evoluí-

da, por parte da conscin bivalente. 

4.  Filosofia: a primeira vocação, exclusivamente artística, superficial, sendo inteligente-

mente preterida em favor da vocação filosófica, mais profunda, por parte da conscin pensadora, 

bivalente. 

5.  Ciência: a primeira vocação, exclusivamente religiosa, dogmática, sendo inteligente-

mente preterida em favor da vocação científica, universalista, por parte da conscin cientista, biva-

lente. 

6.  Tecnologia: a primeira vocação quando tão somente comunicativa, literária, formal, 

sendo inteligentemente preterida em favor da segunda vocação comunicativa, técnica, conteudís-

tica, por exemplo, na área da saúde, por parte da conscin bivalente. 

7.  Desporto: a primeira vocação quando belicista, animal, sendo inteligentemente prete-

rida em favor da segunda vocação esportiva, humana, sem excessos nem riscomania, contra a vi-

da sedentária, por parte da conscin bivalente. 

 

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 segunda vocação, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

10.  Vocação  frustrada:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

 

A  SEGUNDA  VOCAÇÃO  PESSOAL  É  REALIDADE  A  SER 

IDENTIFICADA,  SEM  QUALQUER  DÚVIDA,  PELA  CONSCIN 

LÚCIDA  QUANDO  INTERESSADA  NA  APLICAÇÃO  INTELI-  
GENTE  DAS  PRÓPRIAS  POTENCIALIDADES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as duas primeiras vocações pes-

soais? Você emprega a primeira vocação, a segunda vocação ou ambas as vocações na conse-

cução plena da proéxis? 
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S E G U N D O    T E M P 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 segundo tempo evolutivo é a autovivência por parte da conscin lúcida 

quanto à significação da grandeza da fase, ou período exato, mais avançado, do autodesenvolvi-

mento gradativo na própria vida intrafísica e da respectiva programação existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo segundo vem do idioma Latim, secundus, “o segundo; o que está 

em segundo lugar, que vem depois; de qualidade inferior”. Surgiu no século XIII. O vocábulo 

tempo deriva do mesmo idioma Latim, tempus, “tempo; estação; ocasião; oportunidade; circuns-

tância”. Apareceu também no Século XIII. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolu-

tif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 

1873. 

Sinonimologia: 1.  Segundo tempo avançado. 2.  Período evolutivo significativo. 3.  Se-

gunda fase existencial. 4.  Fase da consecução proexológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas segundo tempo evolutivo, segundo tempo evoluti-

vo ordinário e segundo tempo evolutivo extraordinário são neologismos técnicos da Evolucio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Primeiro tempo evolutivo. 2.  Fase da preparação proexológica.  

3.  Colheita intrafísica; terceiro tempo evolutivo. 4.  Colheita intermissiva; quarto tempo evolu-

tivo. 

Estrangeirismologia: a assistência full time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à realização da autoproéxis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os fluxopensenes; a flu-

xopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o segundo tempo evolutivo; o segundo tempo avançado; a progressão na vida 

intrafísica; a fase existencial das realizações plenas; a adultidade; a meia-idade; a automaturidade;  

a terceira idade; a dinâmica mentalsomática; a tares; a policarmalidade; a gescon; a megagescon; 

a realização da obra-prima pessoal; o segundo tempo da moréxis; a escala das prioridades evolu-

tivas. 

 

Parafatologia: os ditames do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a vivência extra-

física pessoal (VEP); a autovivência da ofiex; o jubileu ofiexológico. 

 

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 compléxis-maximoréxis. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo cronológico. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-Cosmoética-interassistencialidade; o tri-

nômio ECs-serenismo-policarmalidade; o trinômio projetabilidade-epicentrismo-desperticidade. 

Polinomiologia: o polinômio extrapolacionismo-euforin-primener-cipriene. 
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Antagonismologia: o antagonismo recepção / distribuição. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a inte-

rassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; a Cro-

nêmica; a Paracronologia; a Prospectiva; a Vivenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisolo-

gia; a Teaticologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o pesquisador. 

 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens proexista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sa-

piens assistens; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: segundo tempo evolutivo ordinário = período da automaturidade cons-

ciencial da conscin; segundo tempo evolutivo extraordinário = fase da realização da megagescon 

(obra-prima) pessoal da conscin. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

condições específicas da personalidade, ou conscin, homem ou mulher, em áreas diversas das ex-

periências humanas, nas quais se manifesta o segundo tempo evolutivo: 

 

Tabela  –  Interação  Primeiro  Tempo  /  Segundo  Tempo 

 

N
os

 Primeiro  Tempo  Pessoal Segundo  Tempo  Pessoal 

01. Aluno:  inexpressivo  Professor:  eminente 

02. 
Analfabeto: condição  do  

ressomado 
 Erudito:  didata,  polímata 

03. Assistido:  despossuído,  carente  Assistente:  lúcido,  ativo 

04. Calouro:  perante  a  vida  Veterano:  experimentado 

05. Isca  humana:  ainda  inconsciente  Isca  humana:  lúcida,  assistencial 

06. Leitor:  medíocre,  apagadão  Autor:  publicado,  debatido 

07. Minidissidente:  ideológico  Retomador  de  tarefa:  voluntário 

08. Personalidade:  promíscua  Parceiro(a):  de  dupla  evolutiva 

09. Prócer:  lavado  cerebralmente  Maxidissidente:  refutador  lógico 

10. Religioso:  anacrônico,  vulgar  Cientista:  racional,  parapsíquico 
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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 segundo tempo evolutivo, indicados para a expansão das 

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

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

6.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  SEGUNDA  FASE  DA  VIDA  HUMANA,  EM  GERAL, 
É  QUANDO  A  CONSCIN  CONSEGUE  FIXAR  O  SALDO  

POSITIVO  DE  REALIZAÇÕES  NA  FICHA  EVOLUTIVA  PES-
SOAL,  RATIFICANDO  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você já vive o segundo tempo evolutivo? Quais as realizações alcança-

das por você nesse período existencial? 
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S E G U R A N Ç A    E X T R A  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A segurança extra é o procedimento técnico adequado, extraordinário, em-

pregado para tranquilizar o pesquisador, ou pesquisadora, ao implementar e potencializar a baga-

gem da instrumentalidade ou da Inventariologia pessoal ou grupal, a fim de ampliar a despreo-

cupação com as infraestruturas dos trabalhos intelectuais e empreendimentos em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo seguro vem do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; segu-

ro; plácido; pacífico; confiado; ousado; quem é indiferente a; quem não teme; quem não receia”, 

constituído por sine, “sem”, e cura, “inquietação; aflição; angústia; cuidado; guarda; vigia; supe-

rintendente; objeto ou causa de cuidados”. Surgiu no Século XIII. A palavra segurança apareceu 

no Século XIV. O termo extra procede do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; externa-

mente; fora de; além de; à exceção de”. 

Sinonimologia: 1.  Prevenção técnica. 2.  Profilaxia mentalsomática. 3.  Sistematização 

da segurança. 4.  Extrassegurança. 5.  Multissegurança. 

Neologia. As 3 expressões compostas segurança extra, segurança extra básica e segu-

rança extra evoluída são neologismos técnicos da Pesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Desorganização intelectual. 2.  Imprevidência técnica. 3.  Inseguran-

ça. 4.  Antissegurança. 5.  Desregramento. 6.  Descontrole. 

Estrangeirismologia: o megalocus integrativo; os backups digitais e impressos; o che-

ckup extraordinário aos sintomas iniciais; o dormitório-bunker; a superproteção do próprio locus 

minoris resistentiae; o preparo defensivo antecipado para as fases under attack. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades pesquisísticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da segurança; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade da autopensenização; a perscrutação holopensêni-

ca habitual; a presteza na higienização holopensênica pessoal e ambiental; a construção do holo-

pensene seguro para a autexposição previamente calculada. 

 

Fatologia: a segurança extra; as melhores normas de segurança detalhista; as medidas de 

segurança extra; a criteriosidade da maturidade consciencial; a linha de montagem dos trabalhos 

intelectuais; a estabilidade e solidez dos procedimentos técnicos; a manutenção da ordem das coi-

sas capaz de sustentar o desenvolvimento sistemático das experimentações; os autoplanejamentos 

detalhistas; os artefatos do saber extracerebrais; a autodeterminação técnica; a amplificação da 

autossuficiência; o domínio do rolo compressor das inutilidades onipresentes na Socin ainda pato-

lógica; a Era das Supercomunicações; o caderno de campo pessoal ao modo de sala de controle; 

as senhas; as criptografias; as proteções antivirais em geral; a anulação da ansiedade; o escritório 

de segurança máxima; os comedimentos intelectuais; a autossegurança sem ansiosismo; a mega-

funcionalidade pessoal no Cosmos; a autoprontidão nas providências preventivas; as condutas 

profiláticas adicionais; as medidas, critérios e normas de segurança suplementares; a precaução 

quanto às possíveis falhas de segurança; o alargamento das margens de erros consensuais; a mini-

mização das surpresas através da antevisão imaginativa; a quebra de possível cadeia de acidentes 

de percurso; o autopreparo para as inevitáveis ocorrências fora das expectativas habituais; os tra-

balhos adiantados disponibilizando tempo para as extrapautas indescartáveis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a dinâmica da organização multidimensional moderna da Conscien-

ciologia; o resguardo extrafísico das ortocondutas pelos amparadores funcionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da segurança pessoal; o princípio da segurança privativa;  

o princípio da segurança integrada; o princípio dos 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cos-

mos; o princípio do direito universal à autossegurança. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) eliminando o autofavorecimento  

à própria vitimização. 

Teoriologia: a teoria da segurança. 

Tecnologia: as neotécnicas de segurança pessoal; a técnica conscienciológica da segu-

rança extra; as disposições sistemáticas das ações e das realidades no âmbito da técnica do deta-

lhismo; a técnica da desassedialidade direta. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

proéxis (Proexarium). 

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

xiologia. 

Efeitologia: os efeitos da maternagem na infância quanto ao senso de autossegurança; 

o efeito cisne negro (eventos imprevisíveis até à primeira ocorrência). 

Enumerologia: a vontade; a intencionalidade; a autossegurança; a coragem; a ousadia;  

a autodecisão; a autodeterminação. A prevenção de acidentes; a remoção de perigos; a atenuação 

de riscos; a recomposição de defeitos; a eliminação de erros; a equilibração de instabilidades;  

a redução de danos. 

Binomiologia: o binômio liberdade-segurança; o binômio segurança-Tecnologia; o bi-

nômio funcionalidade-segurança; o binômio blindagem física–blindagem extrafísica. 

Interaciologia: a interação vigilância-segurança; a interação segurança individual–se-

gurança coletiva. 

Crescendologia: o crescendo autodefensivo psicosfera blindada–alcova blindada–domi-

cílio blindado. 

Trinomiologia: o trinômio segurança-saúde-ambiente; o trinômio do bem-estar segu-

rança-conforto-tranquilidade. 

Polinomiologia: o polinômio autovigilância-autodisciplina-autoproteção-autosseguran-

ça; o polinômio infraestrutura básica–segurança ambiental–educação qualificada–liberdade de 

expressão. 

Antagonismologia: o antagonismo segurança / insegurança; o antagonismo prioriza-

ção / despriorização; o antagonismo autossegurança / autodisplicência. 

Politicologia: a democracia pura; a tecnocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis sociais; a lei das probabilidades; a lei do maior esforço aplicada  

à sustentação da autoprodutividade inabalável. 

Filiologia: a raciocinofilia; a criticofilia; a biofilia; a ortofilia; a laborfilia; a neofilia;  

a proexofilia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da despriorização; a síndrome 

da dispersão consciencial; a eliminação definitiva da síndrome da autovitimização. 

Mitologia: o mito da segurança absoluta. 

Holotecologia: a taxoteca; a analiticoteca; a catalogoteca; a experimentoteca; a metodo-

teca; a criticoteca; a monitoroteca. 

Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Autexperimentologia; a Autodisciplinologia;  

a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Autoproexologia; a Criteriologia; a Sistematologia;  

a Paraprofilaxiologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Equilibriologia; a Harmoniologia. 
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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; o prevenido. 

 

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 prevenida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: segurança extra básica = os procedimentos técnicos extraordinários rela-

tivos tão somente às atividades humanas; segurança extra evoluída = os procedimentos técnicos 

extraordinários relativos às atividades multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia prioritária; a cultura da omnipreventivi-

dade. 

 

Caracterologia. No universo da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 8 medidas inteligentes de extrassegurança pessoal: 

1.  Extrassegurança energossomática: o autencapsulamento; o autodomínio energético. 

2.  Extrassegurança indumentária: as vestimentas ergonômicas; os tecidos anti-uv. 

3.  Extrassegurança instrumental: a manutenção periódica; o estoque de reposição. 

4.  Extrassegurança mentalsomática: a racionalidade; a retilinearidade autopensênica. 

5.  Extrassegurança patrimonial: a reserva financeira disponível; a residência blindada. 

6.  Extrassegurança psicossomática: o bom humor; o autocontrole emocional. 

7.  Extrassegurança social: o círculo de amizades confiáveis; a segurança pública 

eficaz. 

8.  Extrassegurança somática: a força muscular; a destreza corporal. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 pro-

cedimentos técnicos indispensáveis no universo da manutenção de maior segurança e prevenção 

detalhista nas pesquisas em geral, capazes de oferecer maior tranquilidade íntima aos experimen-

tadores, homens e mulheres: 
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01.  Anotações: anotar, em papel específico, mesmo sabendo ou lembrando do fato rele-

vante. 

02.  Autorganização: aperfeiçoar sempre os detalhes das técnicas de organização em-

pregadas, consultando, inclusive, o laboratório conscienciológico da autorganização. 

03.  Backups: manter 3 backups em meio digital e em papel, dos originais, em 3 locais 

diferentes com a finalidade de aumentar a segurança dos originais intelectuais e com intervalos de 

tempo curtos. 

04.  Compromissos: anotar, em separado, os compromissos extras do próximo dia previ-

sivelmente atípico. 

05.  Documentos: organizar os papéis secundários, embora sabendo não precisar dos 

mesmos no momento, separando e conservando os assuntos em pastas específicas. 

06.  Estocagens: ampliar a estocagem dos objetos e instrumentos mais utilitários, desde 

os de uso pessoal até papéis, canetas, pastas, toners, dicionários e minibaterias, sobressalentes, de 

reserva. 

07.  Gerador: empregar, conforme o contexto, o motor-gerador em caso de faltar a ele-

tricidade (apagão, blecaute) para o uso e aplicação da instrumentalidade movida à força elétrica. 

08.  Nobreaks: usar, simultaneamente, a série de 3 nobreaks a fim de estar resguardado 

quanto à queda ou oscilação da corrente elétrica e possível perda de arquivos no computador. 

09.  Reservas: manter reserva econômico-financeira de pronto-socorro, de acordo com  

o pé-de-meia, em cartão de crédito, dinheiro em espécie (cash) em diferentes moedas, objetivan-

do atender urgências médicas, viagens, excursões técnicas e outras possíveis emergências. 

10.  Temário: registrar, com palavras-síntese, os temas mais importantes da próxima au-

la ou conferência a ser ministrada e as datas correspondentes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 segurança extra, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Insegurança  institucional:  Sociologia;  Nosográfico. 

08.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Taxologia  da  segurança:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

OS  PROCEDIMENTOS  TÉCNICOS  E  PARATÉCNICOS   
DE  SEGURANÇA  EXTRAORDINÁRIA  TORNAM-SE  INDIS-

PENSÁVEIS  À  CONSCIN  LÚCIDA  PARA  A  CONSECUÇÃO 
DOS  MEGAEMPREENDIMENTOS  ESSENCIAIS  DA  PROÉXIS. 
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Questionologia. Você, leitora ou leitor, emprega os recursos de segurança extraordiná-

ria? Vive satisfeito com o nível de segurança dos próprios esforços? 
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S E G U R A N Ç A    P Ú B L I C A  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A segurança pública é o serviço prestado pelo Estado na aplicação lúcida, 

técnica, oportuna e assistencial do poder de polícia, através de ações preventivas e restritivas, 

apuração de responsabilidade por atos ilícitos praticados e preservação da ordem pública segundo 

leis, preceitos e costumes locais com o objetivo de proporcionar o bem comum e oferecer às cons-

cins, homens ou mulheres, liberdade de manifestação e locomoção. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo segurança deriva do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; se-

guro; plácido; pacífico; confiado; ousado; quem é indiferente a; quem não teme; que não receia”, 

constituído por sine, “sem”, e cura, “inquietação; aflição; angústia, cuidado; guarda; vigia; supe-

rintendente; objeto ou causa de cuidados”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo 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. 

Sinonimologia: 1.  Defesa e garantia dos Direitos Humanos. 2.  Manutenção da ordem 

pública. 

Antonimologia: 1.  Insegurança humana. 2.  Insegurança social. 3.  Segurança privada. 

4.  Desordem pública. 5.  Estado de defesa. 6.  Estado de sítio. 

Estrangeirismologia: a politeia; a politia; a demokratia; o koban, sistema policial japo-

nês, modelo para outros países, composto de hashutsusho (posto policial) e chuzaisho (guarita po-

licial); o jus politiae; a police authority; o policing; o pax orbis terrarum; a prática da àiléwu. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Conviviologia Interassistencial. 

Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – Os governos passam, as sociedades 

morrem, a polícia é eterna (Honoré de Balzac, 1799–1850). O Estado Moderno é uma comunida-

de humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força física em determinado 

território (Max Weber, 1864–1920). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de segurança pública; o holopensene pessoal do 

serviço público; os sociopensenes; a sociopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

egopensenes; a egopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os piropensenes; a piro-

pensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os enopensenes; a enopensenidade; os xe-

nopensenes; a xenopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; o holopensene grupal da pacificação; o ho-

lopensene grupal da prevenção; o holopensene da Assistenciologia. 

 

Fatologia: a segurança pública; a segurança cosmoética; a estabilidade social; a precau-

ção contra a desordem pública; a distopia social; o Estado paralelo; a maior incidência de crimes 

durante a noite e nos finais de semana; a aglutinação consciencial trafarista; as milícias; o enfren-

tamento à violência contra a mulher; o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescen-

te; o combate ao assédio moral no trabalho; a necessidade de reforma do sistema prisional inefici-

ente e com superlotação; as delegacias superlotadas de presos; os maus costumes ilícitos; a cor-

rupção; a compra de produto contrabandeado ou furtado; a venda de bebida alcoólica para menor 

de 18 anos; o policiamento da fé; o policiamento voltado à solução de problemas (POP); o Pro-

grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci); o curso nacional de promotor de 

Polícia Comunitária; o curso nacional de multiplicador de Polícia Comunitária; o policiamento  

a pé; o policiamento comunitário; a ronda escolar; a investigação criminal; o mandado de prisão; 
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a profilaxia das chacinas urbanas; a permissividade social com os videogames belicistas; as 

políticas públicas para prevenção da violência contra a mulher, contra a criança e o adolescente; 

os homens jovens de 15 a 29 anos na condição de maiores vítimas da violência; o alto índice de 

42% dos homicídios mundiais praticados com arma de fogo (Ano-base: 2011), segundo relatório 

da Global Study on Homicide; o referendo sobre o desarmamento realizado no Brasil, em 2005;  

o racismo policial; a resistência não violenta do agente policial; a tarefa da mediação de conflitos 

interpessoais; a resolução de conflitos com base na conciliação; o ativismo antiviolência; o auto-

desassédio; a anticonflitividade; a pacificação íntima no exercício da atividade policial; a ressoci-

alização de presos; a inclusão social; a reparação de danos; o tratamento das causas da violência; 

a reeducação de consréu estelar; a promoção e preservação da paz; a fraternidade na relação com 

os criminosos; a comissão de segurança da Cognópolis Foz do Iguaçu. 

 

Parafatologia: a parassegurança; a parainsegurança; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a mediação de conflitos inspi-

rada por amparador de função; a função do projetor consciente enquanto minipeça das tarefas as-

sistenciais reurbanizadoras e transmigraciológicas; a interprisão grupocármica; a função assisten-

cial reurbanizadora do tenepessista; a manipulação consciencial por guias amauróticos; a consciex 

delinquente em paracomatose pós-dessomática assediadora; o holopensene das comunexes bara-

trosféricas pressionando a Socin; a paragangue; a inspiração baratrosférica pesada; a inspiração 

baratrosférica extrema; a macropsicocinesia destrutiva; os ataques extrafísicos à conscin; o exílio 

planetário pela transmigração extrafísica de consréus; o autencapsulamento consciencial cosmoé-

tico defensivo; a segurança bioenergética antivampirização enquanto postura preventiva; o hete-

rencapsulamento consciencial cosmoético auto e heterodefensivo; o mediador paradiplomático 

parapsíquico preferível ao mediador judicial; a utilização da psicometria em investigação crimi-

nal; o uso da clarividência viajora na ronda policial; a psicografia como meio probatório em pro-

cesso penal; a parassegurança proporcionada por amparador durante a tenepes; a parassegurança 

da ofiex proporcionada pelo próprio ofiexista; as equipes extrafísicas de parassegurança; a função 

de vigilante extrafísico; a proposição do Projeto Crisálida (prática da tenepes enquanto instru-

mento de ressocialização de presos); a prevenção de crimes pelo emprego cosmoético das energi-

as conscienciais, reeducadoras e reurbanizadoras, através da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre o policiamento orientado para o problema e o po-

liciamento comunitário; o sinergismo das ações pacifistas; o sinergismo reurbin-reurbex; o si-

nergismo patológico consciência títere–consréu estelar; o sinergismo das políticas públicas de 

segurança e prevenção social dos governos federal, estadual e municipal; o sinergismo entre go-

vernantes e governados pelo consenso de valores. 

Principiologia: o princípio de não haver crime sem lei anterior definindo-o; os princí-

pios do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); o princípio da predominância do interesse 

público sobre o particular; o princípio da não violência; o princípio da admiração-discordância; 

o princípio autocorruptor do “todo mundo faz”; o princípio autocorruptor do “se é público não 

tem dono”; o princípio da “farinha pouca, meu pirão primeiro”. 

Codigologia: o código de Hamurabi; o Código Napoleão (1804); o Código Civil Brasi-

leiro (2002); o Código Penal Brasileiro (1949); o Código Tributário Nacional (CTN; 1966);  

o código da Terminologia Policial; o código da Terminologia Criminosa; o código criminoso de 

identificação pessoal pela tatuagem; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das janelas quebradas; a teoria das atividades rotineiras; a teoria 

da escolha racional; a teoria do padrão criminal; a teoria da oportunidade; a teoria lombrosiana 

do criminoso nato; a teoria da Paragenética; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do 

porão consciencial; a teoria da robéxis; a teoria da interassedialidade; a teoria da Escala Evolu-

tiva das Consciências; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 
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Tecnologia: a técnica conscienciológica de segurança pessoal na rua; a técnica consci-

enciológica de segurança dos veículos; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da 

reciclagem intraconsciencial (recin). 

Voluntariologia: o paravoluntariado interassistencial da prática diária da tenepes;  

o voluntariado do policial militar no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Vio-

lência (PROERD);  o voluntariado interassistencial do cidadão em Conselho Comunitário de Se-

gurança (CONSEG); o voluntariado em organização não governamental voltada para a seguran-

ça pública; o trabalho voluntário comunitário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o labo-

ratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da paz. 

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

logia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;  

o Colégio Invisível da Parageneticologia. 

Efeitologia: o efeito da pacificação íntima do policial no uso do poder de polícia; o efei-

to da reurbex no aumento da delinquência na Socin em função das consréus ressomadas; o efeito 

do uso do parapsiquismo na investigação policial para solução de crimes; o efeito da adequação 

do sistema prisional para oferecer garantia dos direitos humanos e proporcionar a ressocializa-

ção dos detentos. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses para a desmilitarização secular do holo-

pensene policial; a criação pelos detentos de neossinapses para ressocialização através da recin; 

a criação de neossinapses pacifistas. 

Ciclologia: o ciclo desemprego elevado–habitação precária–discriminação racial gene-

ralizada–desordem pública; o ciclo infrator motivado–vítima displicente–alvo adequado–ausên-

cia de guardião–ação delinquente; o ciclo existencial alternante doentio algoz-vítima; o ciclo 

monoideísta da reincidência criminosa; o ciclo completo da ação policial: prevenção-repressão; 

o ciclo de julgamento do processo penal; o ciclo existencial ainda patológico da consréu estelar; 

o ciclo da instalação do EV–autodefesa energética–autossegurança–heterossegurança; o ciclo 

bioenergético assistencial assim-desassim. 

Enumerologia: a segurança do indivíduo; a segurança da família; a segurança do vizi-

nho; a segurança do bairro; a segurança da cidade; a segurança do país; a segurança do planeta. 

Binomiologia: o binômio segurança pública–segurança privada; o binômio sensação de 

insegurança–segurança; o binômio bens públicos–bens particulares; o binômio Direito-Paradi-

reito; o binômio polícia administrativa–polícia judiciária; o binômio prevenção-repressão; o bi-

nômio tranquilidade social–ordem social; o binômio paradireitos-paradeveres; o binômio religi-

oso pessoa do bem–pessoa do mal; o binômio menor infrator–adulto infrator; o binômio sectaris-

ta socioeconômico pessoa rica–pessoa pobre. 

Interaciologia: a interação polícia administrativa–polícia judiciária; a interação mode-

ladora sociedade-polícia; a interação agente policial–autoridade pública; a interação do Estado 

brasileiro com a população carcerária; a interação entre delinquentes e policiais corruptos; a in-

teração da mídia na exploração sensacionalista da fatuística criminal; a interação do holopense-

ne das comunexes baratrosféricas com o holopensene da Socin repercutindo na segurança públi-

ca; a interação do vigilante extrafísico com as equipes extrafísicas de assistência; a interação 

réu-grupocarma. 

Crescendologia: o crescendo família-fratria-tribo-cidade; o crescendo adensamento po-

pulacional–conflito social–violência urbana; o crescendo evolutivo consréu delinquente belicista 

encarcerada–consréu religiosa ressocializada; o crescendo patológico homicida primário–homi-

cida serial killer; o crescendo evolutivo consréu reurbanizada–consréu estelar–pré-serenão in-

termissivista; o crescendo pena de multa–pena restritiva de direitos–pena privativa de liberdade; 

o crescendo evolutivo planeta hospital–planeta escola; o crescendo olho por olho dente por 

dente–Declaração Universal dos Direitos Humanos–código grupal de Cosmoética (CGC). 
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Trinomiologia: o trinômio defesa civil–segurança pública–defesa social; o trinômio 

(trio) delinquente-vítima-guardião; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinô-

mio liberdade-igualdade-fraternidade. 

Polinomiologia: o polinômio heterojulgamento-culpabilidade-condenação-prisão; o po-

linômio autoinvestigação–autodiagnóstico–responsabilização–interprisão grupocármica. 

Antagonismologia: o antagonismo segurança pública / violência policial; o antagonis-

mo segurança / tortura; o antagonismo policial íntegro / policial corrupto; o antagonismo julga-

mento sumário / julgamento com direito à defesa; o antagonismo polícia / milícia; o antagonismo 

violência / paz; o antagonismo anticosmoético para os amigos tudo / aos inimigos, os rigores da 

lei; o antagonismo moral de comprar produtos originais / comprar produtos falsificados. 

Paradoxologia: o paradoxo de a vítima displicente atuar como assediadora do próprio 

algoz delinquente; o paradoxo de a vítima advogar em defesa do algoz. 

Politicologia: a democracia representativa; a democracia pura; a medocracia; o Estado 

Democrático de Direito; o Estado Mundial; o governo paralelo dos líderes do narcotráfico; o pro-

grama do antigoverno paralelo Governo mil–Marginália zero; a polícia política; a política 

nacional de direitos humanos; a política nacional de segurança pública; a organização e o modus 

operandi das polícias espelhando a maturidade democrática em determinada sociedade. 

Legislogia: a lei de talião; os Dez Mandamentos da lei de Deus; a lei do Alcorão; a lei 

das Doze Tábuas (450 a.e.c.); a Lex regia; a lei do mais forte; a lei de Lynch (linchamento); a lei 

de Gerson; a lei da selva noturna; a lei do tráfico de drogas nas favelas; a lei patológica da pena 

de morte; as leis inglesas do estatuto de Winchester (1285); as leis brasileras do estatuto do de-

sarmamento (2003). 

Filiologia: a grupocarmofilia; a policarmofilia; a pacificofilia; a criminofilia; a reeduca-

ciofilia; a autodisciplinofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a disciplinofobia; a sociofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) na criminologia; a síndrome de 

Estocolmo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da insegurança. 

Maniologia: a riscomania; a toxicomania; a piromania; a hoplomania; a idolomania de 

personalidades delinquentes. 

Mitologia: a origem mitológica das instituições policiais e judiciais gregas na Oresteia 

de Ésquilo; o mito religioso da proteção divina; o mito do bom bandido; o mito do crime perfei-

to; o mito da democracia racial brasileira; o mito jurídico brasileiro da aplicação igualitária da 

lei para todos; o mito do super-herói; o mito anticosmoético de “bandido bom é bandido morto”; 

o mito de a segurança pública ser responsabilidade exclusiva das instituições policiais. 

Holotecologia: a belicosoteca; a conflitoteca; a criminoteca; a democracioteca; a fobio-

teca; a juridicoteca; a pacificoteca; a politicoteca; a socioteca; a toxicoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Antropologia Criminal; a Criminologia; a Po-

liticologia; a Mesologia; a Paradireitologia; a Pacifismologia; a Interprisiologia; a Conscienciote-

rapia; a Recinologia; a Ciência Policial de Segurança e Ordem Pública. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consréu estelar; a consbel; o efetivo das instituições policiais de 

segurança; a quadrilha; a gangue; o hooligan; a milícia; a tropa de elite; o júri popular; o jurado 

do conselho de sentença. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o 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 ofiexista; o pesquisador; o projetor 
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consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o me-

nor de 18 anos infrator; o neonazista; o planejador de políticas públicas; o policial militar; o poli-

cial civil; o bombeiro militar; o perito criminal; o policial de trânsito; o guarda municipal; o agen-

te penitenciário; o delegado; o legislador; o advogado; o juiz; o fiscal de tributos; o mediador de 

conflito; o vigiles; o praefectus urbi; os prefeitos do pretório; os samurais japoneses; o rei; os ca-

valeiros medievais; o lord of the manor; o sherif; o constable; o xerife do velho oeste estaduni-

dense; o carabineiro; o almotacé; o alcaide-mor; o alcaide pequeno; o tenente de polícia de Paris; 

o filósofo contratualista Thomas Hobbes (1588–1679); o idealizador do policiamento preventivo 

Robert Peel (1788–1850); o criminalista Cesare Lombroso (1835–1909). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a 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 ofiexista; a pesquisadora;  

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

ação; a menor de 18 anos infratora; a neonazista; a planejadora de políticas públicas; a policial 

militar; a policial civil; a bombeiro militar; a perita criminal; a policial de trânsito; a guarda muni-

cipal; a agente penitenciária; a delegada; a legisladora; a advogada; a juíza; a fiscal de tributos;  

a mediadora de conflitos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens publicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

politicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens mediator; o Homo sapiens gruppa-

lis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens bellicousus; o Homo sapiens antiviolentus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: segurança pública básica = a defesa e garantia de fruição dos direitos hu-

manos; segurança pública preventiva = a prevenção da ocorrência de fatos criminosos na Socin; 

segurança pública reeducativa = a restrição de liberdade dos criminosos para reeducação consci-

encial. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a convivência multicultural no Brasil; 

a cultura da impunidade; a cultura de “esta lei não pega”; a cultura popular do “você sabe com 

quem está falando?”; a cultura patrimonialista do povo brasileiro; a cultura da corrupção; a cul-

tura do capitalismo selvagem promotora da desigualdade social pela concentração de renda in-

fluindo no aumento da criminalidade; a cultura sectarista do emprego da força policial para pro-

teção das elites; a cultura democrática; a cultura de omissão do “isso não é comigo”; a cultura 

da não violência; a cultura da paz. 

 

Curiosologia. Segundo a Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 instânci-

as policiais de segurança pública registradas na Historiografia Humana, seguidas da localidade  

e da época do surgimento: 

01. Carabineiros: Espanha; Século XIX. 

02. Constable: Inglaterra; Século XIII. 

03. Departamento de polícia metropolitana de Tóquio: Japão; Século XIX. 

04. Donatários das Capitanias Hereditárias: Brasil; Século XVI. 

05. Força nacional de segurança pública: Brasil; Século XXI. 

06. Gestapo: Alemanha; Século XX. 

07. Governador-geral: Salvador, Brasil Colônia; Século XVI. 

08. Guarda Civil: Espanha; Século XIX. 
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09. Guarda da Cidade: Viena; Século XVI. 

10. Guarda Escocesa: no Brasil, trazida por Villegagnon (1510–1571); Século XVI. 

11. Guardas de Feira (Custodes nundinarum): França; Século XIII. 

12. Guardas municipais permanentes: Brasil; Século XIX. 

13. Intendência Geral da Polícia da Corte do Brasil: Brasil; Século XIX. 

14. Intendência Geral da Polícia da Corte: Portugal; Século XVIII. 

15. Kin policing: Sociedades Tribais (policiamento com base familiar); Idade Antiga. 

16. Lensman: Noruega e Suécia; Século XIII. 

17. Los mozos de esquadra: Espanha; Século XVII. 

18. Maréchaussée (Gendarmerie): França; Século XIV. 

19. Metropolitan Police: Inglaterra; Século XIX. 

20. Nightwatch: Inglaterra; Século XVIII. 

21. Polícia política ateniense: Grécia; Século V a.e.c. 

22. Polícia Rodoviária Federal: Brasil; Século XX. 

23. Praefectus urbi: Roma; Século VI a.e.c. 

24. Primeira instituição policial de Portugal: Évora; Portugal; Século XIV. 

25. Santa Hermandade: Espanha; Séculos XV e XVI. 

26. Somatente: Barcelona, Espanha; Século XIII. 

27. Special weapons and tactics (SWAT): Estados Unidos; Século XX. 

28. Tenência de polícia de Paris: França; Século XVII. 

29. Tribunal do Santo Ofício: Portugal; Século XVI. 

30. Tythings e Hundreds: Inglaterra; Século XII. 

 

Taxologia. No contexto da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

modalidades de policiamento existentes na Socin Brasileira atual (Ano-base: 2013) para seguran-

ça pública: 

01.  Comunitário: filosofia e estratégia organizacional atribuidora tanto à Polícia quanto 

à Comunidade da responsabilidade de trabalharem juntas para promover a paz social. 

02.  Eleitoral: a fiscalização pela integridade do voto no período de eleições. 

03.  Fiscal: a prevenção à sonegação de tributos. 

04.  Institucional: a guarda, por exemplo, nas instalações da Câmara do Senado Federal. 

05.  Jurídico: a preservação do direito adquirido. 

06.  Patrimonial: a salvaguarda dos bens tangíveis e intangíveis. 

07.  Prisional: a garantia dos Direitos Humanos. 

08.  Rural: a vigilância nas áreas agrícolas e de preservação ambiental. 

09.  Sanitário: a proteção nos portos, aeroportos e estabelecimentos comerciais. 

10.  Urbano: a defesa do povo nas metrópoles. 

 

Profilaxia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

4 possibilidades paraprofiláticas de segurança pessoal, coadjutoras da segurança pública: 

1.  Bioenergética: a blindagem de ambientes intra e extrafísicos. 

2.  Cosmoética: a defesa pacifista coerente às leis regentes de evolução consciencial. 

3.  Holossomática: as paratécnicas aplicadas em prol da preservação do holossoma. 

4.  Parapsíquica: o uso da autoparapercepção evitando a influenciação de exopensenes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 segurança pública, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 
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03.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

06.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

07.  Fauna  humana  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Insegurança  institucional:  Sociologia;  Nosográfico. 

09.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Macropsicocinesia  destrutiva:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

11.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

12.  Paraetologia:  Parassociologia;  Neutro. 

13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Taxologia  da  segurança:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  SEGURANÇA  PÚBLICA  DISCIPLINA  A  ORDEM  SOCIAL  

EQUILIBRANDO  E  MEDIANDO  AS  INTERRELAÇÕES  PES-
SOAIS  PARA  A  INTERASSISTENCIALIDADE  PROMOTORA  

DA  REEDUCAÇÃO  E  DA  RECONCILIAÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Como atua você, leitor ou leitora, para manutenção da ordem pública, 

preservação dos direitos civis e da convivialidade sadia na Socin? Em qual condição? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.  Minority Report - A Nova Lei. Título Original: Minority Report. País: EUA. Data: 2002. Duração: 145 
min. Gênero: Ficção Científica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Dire-

ção: Steven Spielberg. Elenco: Tom Cruise; Colin Farrell; Samantha Morton; Peter Stormare; Max Von Sydow;  

& Kathryn Morris. Produção: Bonnie Curtis; & Gerald R. Molen. Roteiro: John August; Jon Cohen; Frank Darabont, 

Scott Frank; Gary Goldman; & Ronald Shusett. Fotografia: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Estúdios: 20th 

Century Fox Home Entertainment; Cruise / Wagner Productions; DreamWorks SKG; Blue Tulip; Amblin Entertainment; 

Ronald Shusett; & Gary Goldman. Distribuidora: Fox Film. 33. Sinopse: O filme se passa em 2054, quando a tecnologia 
permite prever o futuro e prender assassinos antes de cometerem os crimes. O órgão responsável pela tarefa, o Pré-Crime, 

conta com 3 Pré-Cogs, paranormais capazes de prever os futuros crimes. Até então, nunca falharam. John Anderton (Tom 
Cruise), o chefe do Pré-Crime, acredita no sistema, mas, de repente, se vê acusado por futuro assassinato a cometer dentro 

de 36 horas. Mesmo sem saber qual é a vítima, é implacavelmente caçado. Determinado, John resolve descobrir  

o desencadeamento da ação e impedir o acontecimento. 
2.  Tropa de Elite - Missão dada é Missão Cumprida. Título Original: Tropa de Elite - Missão dada é Missão 

Cumprida. País: Brasil. Data: 2007. Duração: 116 min. Gênero: Ação. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Português. 

Cor: Colorido. Direção: José Padilha. Elenco: Wagner Moura; André Ramiro; Caio Junqueira; Milhem Cortaz; Fernanda 
Machado; Maria Ribeiro; Paulo Vilela; Fernanda de Freitas; André Felipe; Fábio Lago; Patrick Santos; Rafael d'Avila; 

Roberta Santiago; Emerson Gomes; Bernardo Jablonski; Allan Guilherme; Marcelo Escorel; Marcelo Valle; Paulo 

Hamilton; Thogun; Saulo Rodrigues; Thelmo Fernandes; Pierre Santos; Ronaldo Reis; Leandro Castilho; Márcio Fonseca; 
Sandro Rocha; Alexandre Neves; Murilo Elbas; Bruno d'Elia; Alexandre Mofatti; André Santinho; Rod Carvalho; Ricardo 

Sodré; Marcelo Cavalcanti; Juliano Cazarré; Marcello Gonçalves; Pablo Sobral; Gabriel Teixeira; Cássio Nascimento; 

Diego Santiago; Augusto Madeira; Suzana Pires; Ana Paula Secco; Brian Amorim; Rosana Barros; Wendel Barros; 
Álamo Facó; Nathalia Dill; Daniel Lentini; Michel Blois; Bento Ribeiro; Flávia Rubim; Cintia Rosa; Kauã Messias; 

Márcio Costa; Cesar Calixto; Marcello Melo Junior; Hugo Grativol; Anderson Mello; Xando Graça; Guilherme Guaral; 

Alvaro Diniz Viegas; Ivens Godinho; Erick Burdon; Rafael Gnone; Otto Jr.; & Joana Medeiros. Produção: Marcos 
Prado; & José Padilha. Co-produção: Eliana Soárez; & James D’Arcy. Produção Executiva: José Padilha;  

& Marcos Prado. Direção de Arte: Tulé Peake. Roteiro: André Batista; Bráulio Mantovani; José Padilha; & Rodrigo  

Pimentel. Fotografia: Lula Carvalho. Música: Pedro Bromfman. Montagem: Daniel Rezende. Figurino: Claudia Kopke. 
Efeitos Especiais: Bruno Van Zeebroeck. Estúdios: Zazen Produções. Distribuidora: Universal Studios. Sinopse: O fil-

me retrata o dia a dia do grupo de policiais e do Capitão Nascimento (Wagner Moura), membros do Bope (Batalhão de 

Operações Policiais Especiais). Em 1997, Nascimento quer sair da corporação e tenta encontrar substituto para o posto. 
Paralelamente, 2 amigos de infância, tornaram-se policiais, destacando-se nos postos. Os jovens têm como objetivo entrar 

para o Bope para acabar com a corrupção na polícia. 
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Bibliografia  Específica: 

 

1.  Costa, Cláudio; Evolução em Cadeia: Reciclagem de um Presidiário pela Tenepes; Colaboração Suzane 
Morais; prof. Waldo Vieira; revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 200 p.; 28 caps.; 1 E-mail; 33 enus.; 1 foto; 1 tab.; 1 web-

site; glos. 300 termos; 15 filmes; 46 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Consciencio-

logia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 26 a 28. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 

microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

241 a 510 e 863 a 885. 
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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 502 a 798. 

4.  Idem, Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-
ner; 234 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; 

glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 7ª Ed.; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 

84 a 87. 

 

A. P. B. 
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S E L E Ç Ã O    C O N S C I E N C I A L  
( A U T O C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A seleção consciencial é a escolha, separação e decisão íntima, ponderada, 

da consciência, a partir de critérios e objetivos bem definidos, a respeito de alguma questão, pro-

blema, opinião, conflito, incerteza, impasse, dilema ou dúvida envolvendo o autojuízo crítico, 

moral, evolutivo, grave. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo seleção vem do idioma Latim, selectio, “escolha; seleção”, do radi-

cal selectum, supino de seligere, “escolher; optar; preferir”, e este constituído pelo prefixo se, “di-

visão; afastamento; privação”, e legere, “reunir; enrolar; escolher; revistar; fazer resenha; ler para 

si; ler em voz alta”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma 

Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; 

consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 01.  Seletividade pessoal. 02.  Triagem consciencial. 03.  Escolha evolu-

tiva. 04.  Escolha consciencial. 05.  Classificação consciencial. 06.  Avaliação consciencial.  

07.  Escrutínio pessoal; identificação pessoal. 08.  Determinação consciencial; resolução cons-

ciencial. 09.  Predileção consciencial. 10.  Opinião cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo seleção: au-

tosseletividade; bibliosseleção; pré-seleção; pré-selecionamento; pré-selecionar; pré-selecioná-

vel; selecionada; selecionado; selecionador; selecionadora; selecionamento; selecionante; sele-

cionar; selecionável; selecionismo; selecionista; selecionístico; seletividade. 

Neologia. As duas expressões compostas seleção consciencial decidida e seleção cons-

ciencial vacilante são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Indecisão consciencial. 2.  Irresolução consciencial. 3.  Omissão 

pessoal. 4.  Indeterminação consciencial. 5.  Repúdio consciencial. 6.  Autodecidofobia. 

Estrangeirismologia: os life partners; o pick and choose the right one for self evolution;  

a escolha extrafísico do casting familiar; a seleção pelo tertuliano do lugar no Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade cosmoética pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Seleção: es-

colha calculada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a seletividade inteligente das autopenseni-

zações; o autodomínio na seleção lúcida do conteúdo da autopensenidade. 

 

Fatologia: a seleção consciencial; a escolha consciencial; a decisão explícita; a intenção 

seletiva cosmoética; o pronunciamento claro; o autoposicionamento moral ante a questão em fo-

co; a coragem de decidir; a seleção das autodisponibilidades; a hololucidez das prioridades pes-

soais; as prioridades seletivas; a seleção dos rumos da autoproéxis; a seleção das demandas emer-

genciais; a omissuper; o momento do não; o nível de percuciência da seleção consciencial; a Ta-

xologia pessoal ante as realidades do Cosmos; o critério pessoal minucioso; a seletividade do me-

lhor; o primado da autolucidez; a seleção das ideias pessoais; a análise seletiva pessoal das coisas 

em geral; a seletividade qualitativa apurada dos interesses e valores pessoais; a curiosidade seleti-

va pessoal; a megafocagem consciencial seletiva; a pluriorientação seletiva das autopercepções;  
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o aproveitamento dos aportes recebidos na vida humana; a aplicação do tempo e das energias 

conscienciais (ECs); a atenção seletiva às realidades circundantes; a seleção pessoal da caudal das 

informações diárias; as leituras pessoais seletivas; as concessões seletivas da conscin; a seleção 

das companhias evolutivas; o banco de dados seletivos da conscin; a seleção do vocabulário pes-

soal estruturador dos dicionários cerebrais; as autopercepções seletivas; a seletividade do esqueci-

mento pessoal; a seleção pessoal apurada dos produtos de consumo; a seleção analítica da profis-

são pessoal; a seleção dos objetos de uso pessoal; a seleção pessoal das fontes cognitivas; o nível 

da faculdade mental de selecionar; o momento evolutivo; a encruzilhada do destino; a hora da re-

ciclagem; a linha divisória da vida; a triagem das autodotações pró-proéxis a serem potenciali-

zadas. 

 

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

ciencial pelo acerto requerida à admissão em Curso Intermissivo pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da prioridade compulsória;  

o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a seleção dos meios existenciais embasada no código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC). 

Teoriologia: a teoria da cláusula pétrea proexológica; a teoria das interprisões grupo-

cármicas; o juízo de valor pessoal na seleção dos fatos para formar hipóteses e teorias. 

Tecnologia: a técnica da omissão superavitária (omissuper); a técnica de não acumpli-

ciamento com o erro alheio; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da seletividade. 

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

cienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito dominó das seleções conscienciais; os efeitos ambíguos das inter-

pretações seletivas. 

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

mnemônico seleção-retenção-recuperação; o ciclo definir-distinguir-selecionar. 

Binomiologia: o binômio critérios-objetivos; o binômio qualificação-quantificação;  

a relevância do binômio recebimento-retribuição; o binômio percepção seletiva–realidade rele-

vante. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio seleção-otimização-compensação. 

Polinomiologia: o polinômio vontade determinada–cognição teática–intelecção evolu-

tiva–autodiscernimento cosmoético na garimpagem de oportunidades evolutivas; o polinômio es-

pecificação (propriedades)–utilização (funcionalidade)–qualificação (valoração)–gratificação 

(gosto) na eleição dos investimentos conscienciais; o polinômio planejamento-recrutamento-se-

leção-admissão; o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita 

técnica. 

Antagonismologia: o antagonismo melhor / pior; o antagonismo seleção evolutiva / se-

leção egoica; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo coleta de informações 

/ coleta de lixo. 

Paradoxologia: o paradoxo complexo da seletividade mnemônica pessoal entre nomes  

e imagens. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei da economia de males; a lei do maior esforço evolutivo aplicada às se-

leções múltiplas da vida. 

Filiologia: a autodecidofilia; a definofilia; a criteriofilia. 

Fobiologia: a autodecidofobia. 
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Holotecologia: a decidoteca; a definoteca; a mensuroteca; a matematicoteca; a cons-

cienciometroteca; a experimentoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Efi-

cienciologia; a Decidologia; o Opcionismo; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Pa-

rapercepciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Autocriteriologia; 

a Autocoerenciologia; a Priorologia; a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Taxologia. 

 

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 sellector; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sa-

piens methodologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens intellegens; o Homo sa-

piens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens studio-

sus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens systemata; 

o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens expertus; o Homo sapiens conscientiocentricus; 

o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: seleção consciencial decidida = a desenvolvida pela conscin lúcida, cien-

te das autopreferências em tudo; seleção consciencial vacilante = a desenvolvida pela conscin 

vulgar, inexperiente e hesitante quanto às autopreferências. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia Cosmoética; a cultura do calculismo cos-

moético. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autocosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 categorias de autosseletividades básicas na vida intrafísica: 

1.  Autosseletividade convivencial: a dupla evolutiva; a círculo de amizades; os autocri-

térios de filiação a grupos. 

2.  Autosseletividade intelectual: as leituras; os temas pesquisados; a qualidade escolhi-

da para a bagagem cognitiva. 
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3.  Autosseletividade presencial: a apresentação pessoal; as vestimentas e acessórios;  

a mensagem transmitida no estilo pessoal. 

4.  Autosseletividade social: a profissão; o papel social desempenhado; o grau e teor da 

autocontribuição à coletividade. 

5.  Autosseletividade temporal: o uso do próprio tempo; os hábitos e rotinas; a maneira 

preferencial de preenchimento da agenda pessoal. 

6.  Autosseletividade vital: a dieta alimentar; o modo de vida; as regras pessoais para  

a autossegurança. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 seleção consciencial, 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  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

04.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

09.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

A  NATUREZA  DAS  SELEÇÕES  CONSCIENCIAIS  MÉDIAS,  
HABITUAIS,  DA  CONSCIÊNCIA  QUALIFICA  EXPLICITA-

MENTE  A  CONDIÇÃO  EVOLUTIVA  DA  PERSONALIDADE,  
SEJA  HOMEM  OU  MULHER,  CONSCIN  OU  CONSCIEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, demonstra as próprias escolhas e seleções de 

modo decidido ou vacilante? Por qual razão? 
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S E M A N A    D O    D E T A L H I S M O  
( H O L O P E R C U C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A semana do detalhismo é o procedimento técnico de a conscin lúcida tra-

balhar por determinada semana, inteira, dedicada a arrolar, inventariar, acarear, codificar, classifi-

car, avaliar e enfrentar os detalhes, minúcias e nuanças deixados para trás, quanto à consecução 

da autoproéxis, em todos os setores da própria existência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra semana vem do idioma Latim Tardio, septimana, “semana”, de 

septimanus, “relativo ao número sete; que ocorre no sétimo dia do mês”, de septimus, numeral or-

dinal de septem, “sete”. Apareceu no Século XII. O termo detalhe deriva do idioma Francês, dé-

tail, “pequeno pedaço; parte; elementos mínimos de algum conjunto; particularidade de algum 

elemento do conjunto”, e este do idioma Latim, talea, “chantão ou tanchão, ramo fincado na terra 

para criar raízes e formar nova árvore; vara com ponta de ferro, estrepe; barrote, caibro; trave, vi-

ga”; donde provém taliare, “talhar; cortar”. Surgiu, no idioma Francês, no Século XIII. Apareceu, 

no idioma Português, no Século XIV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. 

Sinonimologia: 1.  Semana da minuciosidade. 2.  Semana da completude. 3.  Semana da 

paciência. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo semana: se-

manada; semanal; semanálise; semanalismo; semanalista; semanalístico; semanário. 

Neologia. As 4 expressões compostas semana do detalhismo, semana do detalhismo pre-

paratória, semana do detalhismo executiva e semana do detalhismo pré-compléxis são neologis-

mos técnicos da Holopercucienciologia. 

Antonimologia: 1.  Semana de férias. 2.  Semana do Natal. 3.  Semana rotineira. 

Estrangeirismologia: a open mind; o tour de force intelectivo pessoal pró-detalhismo; 

os insights pós-captação de neodetalhe; o upgrade na agudez autoperceptiva; o Mentalsomarium; 

o Prioritarium; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas aplicadas à programação existencial 

pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do detalhismo; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os neopensenes; a neopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecno-

pensenes; a paratecnopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: a semana do detalhismo; o preenchimento das lacunas pessoais; o inventário 

das miniomissões pessoais; a observação técnica do Cosmos; o olhar minucioso; o atilamento 

perceptivo máximo; o empenho no incremento da hiperacuidade; o auge da autorganização. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o atilamento para-

perceptivo máximo; a ampliação do rol pessoal de sinaléticas energéticas e parapsíquicas; o maior 

grau de aproveitamento da projetabilidade lúcida (PL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo detalhismo-cosmovisão. 

Principiologia: o princípio da descrença. 
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio de experimentos. 

Tecnologia: as neotécnicas aplicadas à retenção dos detalhes apreendidos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos heurísticos da imersão semanal na técnica do detalhismo; os efei-

tos do aquecimento perceptivo e paraperceptivo na autopercuciência. 

Neossinapsologia: a predisposição à formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo retroalimentador atenção aos detalhes–identificação de detalhes es-

senciais–automotivação ao detalhismo. 

Enumerologia: a descoberta do óbvio invisível; a descoberta da sutileza ignorada;  

a descoberta da nuança desconhecida; a descoberta da circunstância peculiar; a descoberta do 

veio inexplorado; a descoberta da intenção impercebida; a descoberta do autotraço recôndito. 

Binomiologia: o binômio atenção-concentração. 

Interaciologia: a interação parte-todo; a interação peça-mecanismo. 

Crescendologia: o crescendo dia do detalhe–semana do detalhismo; o crescendo cos-

movisiológico detalhismo particularizado–detalhismo universal. 

Trinomiologia: o trinômio recolher-classificar-direcionar. 

Polinomiologia: o polinômio pontualização-atomização-detalhismo-especialismo. 

Antagonismologia: o antagonismo semana do detalhismo / autodisplicência rotineira;  

o antagonismo detalhismo útil / insignificância. 

Paradoxologia: o paradoxo mesmo contexto–observações inéditas; o paradoxo do mini-

detalhe capaz de modificar globalmente a perspectiva sobre certa realidade. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à captação fidedigna das realidades. 

Filiofilia: a neofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a criticoteca; a teaticoteca; a dis-

cernimentoteca; a raciocinoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopercucienciologia; a Autexperimentologia; a Holopesquiso-

logia; a Cronologia; a Pacienciologia; a Holomaturologia; a Autocriticologia; a Autevoluciologia; 

a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocosmoeticologia. 

 

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 delineator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: semana do detalhismo preparatória = a executada ao fim da fase prepa-

ratória da autoproéxis; semana do detalhismo executiva = a desenvolvida durante a fase executiva 

da dinamização da autoproéxis; semana do detalhismo pré-compléxis = a realizada na ultimação 

da megagescon pessoal, na fase final do atingimento do completismo existencial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holopercucienciologia; a Multiculturologia da 

Holopesquisologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 semana do detalhismo, indicados para a expansão das 

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Detalhe  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Dia  do  detalhe:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

07.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Superexatidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  DA  SEMANA  DO  DETALHISMO  FA-
CULTA  À  CONSCIN  LÚCIDA  A  OPORTUNIDADE  DE  AM-

PLIFICAR  A  COSMOVISÃO  PERIÓDICA  DA  INTEIREZA  SA-
TISFATÓRIA  DA  PRÓPRIA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vê utilidade na técnica da semana do detalhis-

mo? Você admite tal aplicação técnica na própria vida? 
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S E M E N T E I R A    I N T R A F Í S I C A  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sementeira intrafísica é o ato ou efeito de semear as sementes do esclare-

cimento consciencial, evolutivo, cosmoético e interassistencial durante o estágio da vida humana. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra semente vem do idioma Latim, sementis, “sementeira; semente”. 

Apareceu no Século XIII. O sufixo eira deriva também do idioma Latim, arius, formador de adje-

tivos ou substantivos, primeiro denotando “o que produz e / ou negocia; ou cuida; trata de”, e se-

gundo, “determinado lugar; local”. O termo sementeira surgiu no Século XIV. O prefixo intra 

provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recin-

to de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede igualmente do idioma Latim, 

physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apare-

ceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Sementeira consciencial. 2.  Semeação intrafísica. 3.  Sementeira 

proexológica. 4.  Plantio humano. 5.  Segundo tempo evolutivo. 6.  Sementeira pessoal. 7.  Se-

menteira grupal (maxiproéxis). 8.  Sementeira tarística. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo semente: 

autossementeira; maxissementeira; megassementeira; minissementeira; parassementeira; resse-

menteira; semeação; semeada; semeadeira; semeadiço; semeado; semeadoiro; semeador; se-

meadora; semeadouro; semeadura; semear; semeável; sementado; semental; sementar; semente- 

-de-arenga; semente-de-arrenga; semente-de-embira; semente-do-paraíso; sementeira; sementei-

ro; sementio. 

Neologia. As 4 expressões compostas sementeira intrafísica, sementeira intrafísica in-

versiva, sementeira intrafísica tenepessista e sementeira intrafísica ofiexista são neologismos téc-

nicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 01.  Sementeira material. 02.  Sementeira de cereais. 03.  Lavoura.  

04.  Semeação agrícola. 05.  Sementeira biológica. 06.  Plantio botânico. 07.  Colheita intrafísica. 

08.  Colheita proexológica. 09.  Colheita extrafísica. 10.  Colheita intermissiva. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o Scriptorium; o Administrarium; o nurturing evo-

lutivo; o upgrade cosmoético da Socin. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à programação existencial (proéxis) pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sejamos se-

meadores autoconscientes. Há megassementes evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade; os proexopensenes; a proexopensenidade; as assinaturas autopensênicas interassistenciais. 

 

Fatologia: a sementeira intrafísica; a sementeira intrafísica inafastável; o campo da se-

menteira intrafísica; o livro como sementeira magna; a época específica da sementeira; a escolha 

dos grãos para a sementeira evolutiva; os cuidados especiais no momento da sementeira; o lança-

mento das sementes evolutivas em terreno promissor; o resultado da colheita amanhã é estabeleci-

do pela quantidade e qualidade das sementes de hoje; o canteiro de obras da proéxis grupal; o au-

todidatismo; o fato das escolas convencionais não ensinarem a proéxis; a importância das Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs); a fase da consecução da proéxis pessoal; o autodesempenho 

proexológico; a megagescon pessoal; a tarefa do esclarecimento (tares); os níveis tarísticos; o ní-

vel tarístico pessoal no momento evolutivo; o cultivo das verpons conscienciológicas; as 
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informações avançadas não-dogmáticas; a consecução da proéxis pessoal; o continuum 

sementeira-colheita; a inteligência evolutiva (IE); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI); a radicação vitalícia na Cognópolis. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os autorrevezamentos multiexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade 

compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida. 

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. 

Ciclologia: o ciclo dos tempos evolutivos. 

Enumerologia: a sementeira ressomática; a sementeira evolutiva; a sementeira mental-

somática programada do melhor; a sementeira bibliológica das ideias libertárias; a sementeira das 

verpons; a sementeira do discernimento cosmoético; a sementeira das prioridades evolutivas. 

Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo educando-educador; o crescendo germe ideativo–mega-

gescon pessoal; o crescendo questão-neoideia. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo encolhedor 

de cérebros / semeador da megafraternidade; o antagonismo persuasor / informador; o antago-

nismo sementeira / colheita. 

Politicologia: a assistenciocracia; a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis racionais da proéxis; a lei de causa e efeito; a lei do retorno. 

Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a experimentoteca;  

a cosmoeticoteca; a parapedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Interas-

sistenciologia; a Grafopensenologia; a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia; 

a Comunicologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin autora plantadora; 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-semeador; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista;  

o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor cons-

ciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 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-semeadora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista;  

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

pessista; 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 toca-

dora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo 

sapiens inversor; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens se-

minator; o Homo sapiens auctor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sementeira intrafísica inversiva = a semeação humana, inicial, básica, 

por meio da teática da inversão existencial (invéxis); sementeira intrafísica tenepessista = a se-

meação humana, intermediária, mediana, por meio da teática da tarefa energética, pessoal, diária 

(tenepes); sementeira intrafísica ofiexista = a semeação humana, final, integral, abrangente, por 

meio da teática da oficina extrafísica, pessoal, diária (ofiex). 

 

Culturologia: a reeducação cultural; a cultura interassistencial. 

 

Metaforologia. À luz da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

5 metáforas técnicas, bissociativas, curiosas, quanto às sementeiras intrafísicas: 

1.  Forma. A fôrma holopensênica funciona na condição de adubo do transplante evolu-

tivo dos autorrevezamentos existenciais. 

2.  Ofiexista. O ofiexista, homem ou mulher, quando projetado conscientemente, intera-

ge ao modo da sementeira de avião. 

3.  Editares. A Associação Internacional Editares trabalha na condição de eficiente 

plantadeira evolutiva. 

4.  Minidissidência. A minidissidência dos intermissivistas inadaptados atua na condi-

ção de mortório. 

5.  Assediadores. Os assediadores interconscienciais atuam, o tempo todo, na condição 

de ervas daninhas. 

 

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 sementeira intrafísica, indicados para a expansão das 

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

01.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Segundo  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  SEMENTEIRA  INTRAFÍSICA  É  A  SÍNTESE  PRIORITÁRIA 

DA  EXISTÊNCIA  HUMANA  E  DO  SALDO  DA  FICHA  EVO- 
LUTIVA  PESSOAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVIS-

TA,  COGNOPOLITA,  CAPAZ  DE  LEVÁ-LA  AO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento à própria sementeira intrafísica? Em 

qual nível você vive hoje: a invéxis, ou recéxis, a tenepes ou a ofiex? Você encara a autoproéxis 

ou a maxiproéxis? 
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S E M I C O N S C I E X I A L I D A D E  
( S E M I C O N S C I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A semiconsciexialidade é a qualidade de transcendência da matéria por 

parte da conscin, homem ou mulher, evoluída – a semiconsciex –, interatuando com desenvoltura 

na dimensão intrafísica, tendo atingido o estágio no qual o parapsiquismo permite a personalidade 

humana viver continuamente alerta para a dimensão extrafísica, de modo sadio, otimizando os 

empreendimentos evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo semi vem do idioma Latim, semi, “meio; metade”. Apareceu, no 

idioma Português, no Século XVI. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O se-

gundo prefixo extra provém do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. A pala-

vra físico deriva igualmente do idioma Latim, physicus, e esta do idioma Grego, physikós, “relati-

vo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Vida da semiconsciex. 02.  Vida bidimensional. 03.  Bivivência di-

mensional. 04.  Duplicidade existencial. 05.  Autovivência da soltura holochacral. 06.  Qualidade 

da semiconsciex. 07.  Autoconsciencialidade pangráfica. 08.  Autoconscientização multidimensio-

nal (AM). 09.  Pós-desperticidade. 10.  Pré-teleguiamento. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo semicons-

ciex: antissemiconsciexialidade; semiconsciexialidade; Semiconsciexologia. 

Neologia. Os 2 vocábulos semiconsciex e semiconsciexialidade e as duas expressões 

compostas semiconsciexialidade elementar e semiconsciexialidade avançada são neologismos 

técnicos da Semiconsciexologia. 

Antonimologia: 01.  Consciencialidade trancada; monovivência humana. 02.  Pré-serenida-

de vulgar. 03.  Autoconsciencialidade psicográfica. 04.  Desperticidade; pré-semiconsciexialidade.  

05.  Qualidade da semiconscin. 06.  Recesso da projetabilidade lúcida. 07.  Bloqueio energosso-

mático. 08.  Teleguiamento autocrítico. 09.  Evoluciologia. 10.  Serenologia. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à multiconsciencialidade interdimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: as assistências interconscienciais; a interassistencialidade; a maxiatenção di-

vidida; a autocosmovisão; a erudição multidimensional; o pé direito na vigília física ordinária. 

 

Parafatologia: a semiconsciexialidade; a multidimensionalidade consciencial; a coexis-

tência cosmoética multdimensional; o extrapolacionismo parapsíquico como primeiro sinal da se-

miconsciexialidade; o pé esquerdo na extrafisicalidade; a agendex pessoal; a relação paracére-

bro-semiconsciexialidade; a transconsciência; a assistência ao grupo evolutivo; a polivalência 

multidimensional; a versatilidade holossomática; o meganomadismo consciencial; as equipexes; 

as comunexes; a ofiex pessoal; a aparição intervivos; as energias conscienciais (ECs) conciliató-

rias; o amparo extrafísico de função; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da evolução inevitável. 

Tecnologia: as paratécnicas básicas da macrossomaticidade. 

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 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio conscin minipeça–

–maximecanismo assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) conscin-semiconsciex-consciex. 

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

ma; o polinômio paraperceptivo euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo semiconsciex / conscin trancada; o antagonismo se-

miconsciência / semiconsciexialidade. 

Politicologia: a meritocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a extrafisicofilia; a intermissiofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a assistencioteca; a energeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Semiconsciexologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Intra-

fisicologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; a Para-

fenomenologia; a Cosmovisiologia; a Paracerebrologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconscin; a semiconsciex; a personalidade maxipriorizadora; 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 semiconsciex; Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo 

sapiens duplex; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cons-

cientiologus; o Homo sapiens autolucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: semiconsciexialidade elementar = aquela vivida com a assistência direta 

de amparador extrafísico de função; semiconsciexialidade avançada = aquela vivida com a assis-

tência direta de evoluciólogo extrafísico do grupo evolutivo. 

 

Vegetante. A conscin vegetante ou semimorta é a antípoda arcaica da conscin semi-

consciex. 

Reciclagens. Sob a ótica da Recexologia, cada conquista consciencial magna tem preço  

e acarreta reciclagens intrafísicas inevitáveis. 

Conscin. A semiconsciex manifesta-se na condição de conscin, ou com a mentalidade 

evolutiva de ser intrafísico, quando diz respeito preponderantemente a si mesma. 

Consciex. A semiconsciex manifesta-se na condição de consciex, ou com a mentalidade 

evolutiva de consciência multidimensional, quando diz respeito preponderantemente às assistên-

cias às outras consciências. 

 

Caracterologia. A partir da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 condições características da vivência da semiconsciexialidade: 

01.  Atencionologia: multidivisão focal. 

02.  Autopensenenologia: parapensenização. 

03.  Cosmoeticologia: interatuação cosmoética. 

04.  Existenciologia: existencialidade dupla. 

05.  Extraconscienciologia: transconsciencialidade. 

06.  Geopoliticologia: meganomadismo consciencial. 

07.  Multidimensiologia: transcendentalidade. 

08.  Paracerebrologia: megalocus duplo. 

09.  Parapercepciologia: extrapolacionismo parapsíquico. 

10.  Projeciologia: autoconscientização multidimensional. 

 

Taxologia. Pelos conceitos da Evoluciologia, a condição da semiconsciexialidade da 

conscin gera efeitos surpreendentes em relação à vida da pessoa, homem ou mulher, por exemplo, 

estes 5, dispostos na ordem funcional: 

1.  Intrafisicologia. Pode haver desinteresse consciente, sem alienação ou omissões defi-

citárias, quanto às realidades secundárias ou dispensáveis da vida humana. 

2.  Sexossomatologia. Pode diminuir conscientemente o desempenho das práticas do se-

xo diário, compensadas pelas práticas parapsíquicas múltiplas. 

3.  Somatologia. Os hábitos e as rotinas relativos diretamente ao soma podem ficar mais 

específicos, eficazes e estritos, objetivando a eliminação calculada do tempo empregado na manu-

tenção do corpo humano. 

4.  Ludologia. Podem ser minimizados os hobbies e as diversões pessoais tendo em vista 

a vivência eficiente do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

5.  Policarmalidade. Podem ser privilegiadas as gestações conscienciais e a policarmali-

dade consideradas, agora, prioritárias no contexto das atividades pessoais. 

 

Desinteresse. Com base na Holomaturologia, evidentemente, quem chega à condição de 

viver a semiconsciexialidade não mantém nenhum interesse direto, por exemplo, na vivência do 

belicismo, por se preocupar mais com a assistencialidade interconsciencial envolvendo conscins  

e consciexes, seja nesta dimensão e nas demais, ou em relação aos algozes e às vítimas da belico-

sidade. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20105 

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 semiconsciexialidade, indicados para a expansão das 

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

1.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

3.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

4.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

5.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

6.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  EVOLUÇÃO  É  A  ALTERNÂNCIA  E  A  CONTINUIDADE 
DA  TRANSFORMAÇÃO  DO  MICROUNIVERSO  DA  CONSCIN.  

O  PRIMEIRO  PASSO  PARA  A  SEMICONSCIEXIALIDADE 
É  O  APERFEIÇOAMENTO  DA  ATENÇÃO  MULTIDIVIDIDA. 

 

Questionologia. Como encara você o assunto da semiconsciexialidade? Vê alguma po-

tencialidade pessoal, teática e confiável quanto à autovivência de tal nível parapsíquico nesta vida 

humana? 
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S E M I P A R A P E R C E P Ç Ã O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A semiparapercepção é a percepção parapsíquica, por parte da conscin, da 

inspiração proveniente do amparador (ou amparadora) extrafísico de função, contudo captada de 

maneira incompleta, truncada, pela metade ou em parte quanto à aplicação teática da ideia, da 

verpon ou do constructo transmitido, dentro do microuniverso consciencial ou do contexto inte-

rassistencial intrafísico. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo semi vem do idioma Latim, semi, “meio; metade”. Apareceu, no 

idioma Português, no Século XVI. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pa-

rá, “por intermédio de”. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreen-

são; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Subparapercepção. 2.  Miniparapercepção. 3.  Antiparapercepção.  

4.  Pseudoparapercepção. 5.  Semiparapsiquismo. 

Neologia. Os 5 vocábulos semiparapercepção, subparapercepção, miniparapercepção, 

pseudoparapercepção e antiparapercepção são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Parapercepção. 2.  Megaparapercepção. 3.  Pangrafia. 4.  Percepção  

integral. 

Estrangeirismologia: a ruptura do rapport entre a conscin receptiva e a consciex emis-

sora da inspiração; os insights fugazes. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da holome-

mória pessoal (Holomnemônica). 

Unidade. A parapercepção é a unidade de trabalho ou de medida da Parapercepcio-

logia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopenseni-

dade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade. 

 

Fatologia: a falta de reflexão quanto ao conteúdo do fenômeno da inspiração; a afoiteza 

ou entusiasmo obnubilador; as basbaquices do emocionalismo; a euforin ofuscadora da autoluci-

dez; o bloqueio da inspiração; a monovisão; a falta da cosmovisão pessoal; a autexpressão pobre; 

a anfibologia; a obscuridade da comunicação; a argumentação ilógica. 

 

Parafatologia: a semiparapercepção; a percepção extrassensorial; a paraperceptibilida-

de; a inspiração de origem extrafísica; a parafrustração do amparador extrafísico de função; o Pa-

raperceptarium. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença (Descrenciologia). 

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 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 
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Enumerologia: a insegurança; a dúvida; a incerteza; o menosprezo; a glorificação; o acri-

ticismo; o equívoco. 

Binomiologia: o binômio cognição-emoção. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos conscienciais–autoparaper-

cepções. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Filiologia: a projeciofilia; a espectrofilia. 

Fobiologia: a energofobia; a parapsifobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; o síndrome do negativismo. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Parafenomenologia; a Conformática; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex comunicante sadia. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o calouro 

parapsíquico; o sensitivo; o parapsiquista; o percipiente; o parapercipiente; o parapercepciólogo; 

o amparador extrafísico de função; o evoluciólogo extrafísico. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a caloura 

parapsíquica; a sensitiva; a parapsiquista; a percipiente; a parapercipiente; a parapercepcióloga;  

a amparadora extrafísica de função; a evolucióloga extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens parapsychologicus;  

o Homo sapiens paraphaenomenologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparapercepção = a captação de apenas 10% do propósito efetivo da 

inspiração do amparador extrafísico; antiparapercepção = a não-captação da intenção real da 

mensagem, contrária à inspiração do amparador extrafísico. 

 

Conteúdo. De acordo com a Experimentologia, todo fenômeno, notadamente aquele fe-

nômeno parapsíquico em bases homeostáticas ou evolutivas, exige do parapercipiente, homem ou 

mulher, a análise acurada do conteúdo, qualidade ou objetivo construtivo da ocorrência, a fim de 

corresponder à intenção elevada da transmissão extrafísica do amparador. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de parapercepções alteradas: 

01.  Ambiparapercepção: a captação ambígua. 

02.  Antiparapercepção: as teatrices exibicionistas. 

03.  Miniparapercepção: as entrenublações crepusculares. 

04.  Parapercepção incorreta: a mensagem malinterpretada. 

05.  Parapercepção parcial: as hipnagogices. 

06.  Parapercepção truncada: as imperspicuidades. 

07.  Periparapercepção: as fantasias imagísticas. 

08.  Pseudoparapercepção: a falsa parapercepção. 

09.  Semiparapercepção: a captação incompleta. 

10.  Subparapercepção: a captação ineficiente. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

2.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

3.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

4.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

5.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

6.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

7.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  SEMIPARAPERCEPÇÃO  FUNDAMENTADA  NAS  BAS- 
BAQUICES  EMOCIONAIS  PRIMÁRIAS  DAS  CONSCINS 

PARAPERCEPTIVAS  AINDA  PREDOMINA  NO  UNIVERSO 

DOS  PARAFENÔMENOS  INTERDIMENSIONAIS  NA  TERRA. 
 

Questionologia. Você capta toda a extensão e profundidade das inspirações do ampara-

dor extrafísico? Você as recebe com entusiasmo infantil ou maturidade adulta? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 5, 77 e 146. 

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 29, 92, 98, 139, 140, 153, 172, 210, 242, 246, 249, 317, 320, 325, 

365, 372, 379, 587, 655 e 657. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 84, 87, 103, 118, 119, 176, 189, 211, 

218, 220, 242, 433, 467, 608, 799, 814, 817, 820, 822 e 839. 
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 50, 58, 106, 110, 117, 
210, 248, 329, 370, 553, 652, 654, 791, 792 e 839. 

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; páginas 47, 77, 116, 168, 206, 375, 473, 530, 610 e 683. 

6.  Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 125. 
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S E N H A    A U T O D E S A S S E D I A D O R A  
( A U T O D E S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A senha autodesassediadora é a chave, o código, a expressão, a ideia, a pa-

lavra, a fórmula, o sinal ou parassinal utilizados pela conscin, homem ou mulher, visando neutra-

lizar as intrusões pensênicas patológicas de modo instantâneo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra senha vem do idioma Latim, signa, e esta de signun, “marca; si-

nal; senha”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição auto, procede do Grego autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; nega-

ção; falta”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, abse-

dium ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu 

no idioma Português no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Fórmula pessoal de desassédio. 2.  Sinal autodesassediador. 3.  Códi-

go autodesassediador. 4.  Sinal autequilibrante. 5.  Chave para autoblindagem. 6.  Ideia autode-

sassediadora. 7.  Indicação autodesassediadora.  

Neologia. As 3 expressões compostas senha autodesassediadora, senha autodesassedia-

dora básica e senha autodesassediadora avançada são neologismos técnicos da Autodesperto-

logia. 

Antonimologia: 1.  Senha autassediadora. 2.  Palavra autorrepressora. 3.  Indicação au-

todesajustadora. 5.  Código autodesequilibrador. 6.  Sinalética autonegativadora. 7.  Indício au-

tassediador. 

Estrangeirismologia: o login autodesassediador; o access à lucidez; o password auto-

desassediador.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao nível de autolucidez. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autodefesa. A conscin ajuizada, quando sozinha, exige maior autodefesa de origem 

extrafísica”. 

2.  “Autodesassedialidade. A autodesassedialidade evolui desde a anulação do assé-

dio com único assediador, ao conjunto dos satélites de assediadores, até se chegar ao megassedia-

dor do contingenciamento regressivo, em bases paragenéticas ou holobiográficas da consciência”. 

3.  “Autodesassediologia. Você acaba com o alheamento aumentando os links construti-

vos. Extingue os laços aumentando os laços. Devemos manter elos com os assediadores para as-

sisti-los com plena consciência. Nas vidas intrafísicas anteriores, vivíamos imersos na inconsciên-

cia ante o prioritário cosmoético evolutivo. Agora, já dispomos dos recursos e buscamos a convi-

vialidade evolutiva e desassediadora. A urgência de colaborar para melhorar o contexto existen-

cial não pode passar em brancas nuvens”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesassedialidade; o holopensene pessoal da 

desperticidade; o holopensene pessoal da holomaturidade; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; a retilinearidade pensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; o autodomínio pensênico; os pensenes harmoniosos; a autodisciplina rigoro-

sa quanto à pensenidade autodesassediadora; a busca disciplinada em renovar o holopensene pes-

soal; o descarte da patopensenidade; o reconhecimento dos prejuízos da pensenidade autassedia-

da; o descarte sem demora dos bagulhos pensênicos; o exercício da autovigilância pensênica dis-

ciplinada e recicladora; a decisão cosmoética na mudança de bloco pensênico; o desanuviamento 

da pensenidade; a manutenção da pensenidade assistencial frente aos antagonismos de outrem;  
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o carregamento da pensenidade no pen; os ortopensenes; o ato de assumir a responsabilidade so-

bre a autopensenidade contrária à interassistencialidade; a disciplina no desenvolvimento da orto-

pensenidade com foco na desperticidade.  

 

Fatologia: a senha autodesassediadora; a utilização de palavras ou temas para reflexões 

pré-estabelecidos enquanto chaves para manter a higidez nos momentos de crise; a lucidez sendo 

fórmula pessoal mantenedora do autodesassédio; a autoconscientização da necessidade do autode-

sassédio para a convivialidade interassistencial; a construção disciplinada da vivência lúcida auto-

desassediada; o autodesassédio constante reverberando nas amizades pessoais; a opção pelo loc 

interno nas tomadas de decisão; o aumento da lucidez instantânea promovida pela autodecisão;  

a superação das experiências da infância por meio da prática da autorreflexão lúcida; a compreen-

são das atitudes familiares a partir do autodesassédio da História Pessoal; o autodesassédio pro-

movendo recomposições; o desassédio pessoal promotor da interassistência grupocármica; o auto-

desassédio favorecendo a libertação grupocármica; a prática da criatividade produtiva; o posicio-

namento racional ante as próprias imaturidades geradoras de autassédio; a maturidade emocional 

promovendo a autodesassedialidade; o posicionamento lúcido ante os contrafluxos diários; a vi-

vência da atenção dividida o tempo todo; o sobrepairamento cosmoético ante as imaturidades 

alheias; a preservação da pacificação íntima, pela vontade, como exercício pró-desperticidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da 

sinalética energética parapsíquica pessoal; a disciplina na conquista do autodomínio energético;  

a desassim instantânea dos autassédios percebidos; a opção pela postura pró-amparador extrafí-

sico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconscientização pensênica–autodomínio energético 

sustentável para o alcance da desperticidade. 

Principiologia: a senha autodesassediadora favorecendo a superação do princípio espú-

rio do autocomodismo; o princípio da descrença (PD); o princípio da autopensenidade; o princí-

pio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da causalidade; o princípio da afinidade pen-

sênica; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio organizador do holossoma; o prin-

cípio da responsabilidade pensênica. 

Codigologia: as cláusulas no código pessoal de Cosmoética (CPC) atuando como senha 

autodesassediadora pessoal. 

Teoriologia: a teática do auto e do heterodesassédio; a teoria da assistência intercons-

ciencial; a proporção de 1% de teoria e 99% de prática; a teoria da coerência aplicada à auto-

pensenização. 

Tecnologia: a técnica de promover a lucidez imediata, enquanto senha autodesassedia-

dora; a técnica da mudança de bloco pensênico, fundamental ao autodesassédio; a técnica da au-

topercepção; a técnica do detalhismo; a técnica das 100 posturas pró-amparador; a técnica do 

diário de lucidez; a técnica da Higiene Consciencial. 

Voluntariologia: a atuação do voluntário e do paravoluntário desassediado e desasse-

diador. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático 

(Holociclo-Holoteca-Tertuliarium); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o la-

boratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório consciencio-

lógico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; 

o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 
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Efeitologia: o efeito da racionalidade frente ao desequilíbrio emocional; o efeito noso-

gráfico dos bagulhos pensênicos; o efeito da pensenidade lúcida nos momentos decisórios diá-

rios; o efeito do posicionamento pessoal frente à autopensenidade sabotadora. 

Neossinapsologia: o gosto pela aquisição de neossinapses; o esforço disciplinado para  

o desenvolvimento de neossinapses. 

Ciclologia: a autossuperação pessoal no ciclo da pensenidade patológica pela consciên-

cia lúcida. 

Enumerologia: o posicionamento lúcido; o posicionamento ortopensênico; o posiciona-

mento sadio; o posicionamento coerente; o posicionamento assistencial; o posicionamento desas-

sediador; o posicionamento pacificador. 

Binomiologia: o binômio muleta temporária–autonomia consciencial; o encurtamento 

de caminho para o binômio pré-serenão vulgar–ser desperto; o binômio força mental–domínio 

energético; o binômio conexão emocional–conexão mental; o binômio cunha mental autassedia-

dora–autoposicionamento sadio. 

Interaciologia: a interação esforço mental–assepsia energética; a interação atuação 

mentalsomática–expansão da lucidez; a interação práticas inovadoras–autassistência. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo autenfrentamento lúcido–maturidade mentalso-

mática; o crescendo autassédio latente–autodesassédio vivenciado. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-autocoerência-interassistência; o trinô-

mio autoconfiança-imperturbabilidade-desdramatização. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio limitador / autodesassédio esclarecedor; 

o antagonismo robotização escravizadora / autonomia consciencial evolutiva; o antagonismo 

emocionalismo desequilibrante / autopacificação edificante; o antagonismo pensenidade vazia  

/ pensenidade produtiva; o antagonismo permissividade patológica / concessão sadia; o antago-

nismo ociosidade pensênica superficial / proatividade pensênica aprofundada. 

Paradoxologia: o paradoxo da ocorrência de autassédio na conscin atuante na docên-

cia conscienciológica e ciente da atuação multidimensional ininterrupta. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a energocra-

cia; a cognocracia; a proexocracia; a autodesassediocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à auto e heterassistência. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a autolucidofilia; a experimentofilia; a despertofilia; a de-

cidofilia; a neofilia; a gesconofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: o combate à evoluciofobia; a superação da decidofobia; eliminação da reci-

nofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; o descarte da sín-

drome da obnubilação consciencial. 

Maniologia: a subcerebromania. 

Mitologia: o mito do pensamento mágico. 

Holotecologia: a autodiscernimentoteca; a autopesquisoteca; a convivioteca; a egoteca; 

a lucidoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a grupoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodespertologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Pa-

raprofilaxiologia; a Homeostaticologia; a Holossomatologia; a Holomaturologia; a Psicossomato-

logia; a Paratecnologia; a Percepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin teleguiada autocrítica; a conscin autassediada; a isca huma-

na inconsciente; a conscin satélite de assediador. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o autexperimentador; o autoconscienciômetra; o au-

todidata; o auteducador; o autopesquisador; o aprendiz de si mesmo; o intermissivista; o docente 

de Conscienciologia; o projetor consciente; o verbetógrafo; o empreendedor evolutivo; o pesqui-
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sador; o pré-desperto; o exemplarista; o praticante da tenepes; o reciclante consciencial; o pré- 

-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a autexperimentadora; a autoconscienciômetra; a auto-

didata; a auteducadora; a autopesquisadora; a aprendiz de si mesma; a intermissivista; a docente 

de Conscienciologia; a projetora consciente; a verbetógrafa; a empreendedora evolutiva; a pesqui-

sadora; a pré-desperta; a exemplarista; a praticante da tenepes; a reciclante consciencial; a pré- 

-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapi-

ens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmo-

ethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens mentalso-

maticus; o Homo sapiens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senha autodesassediadora básica = aquela capaz de demarcar a retomada 

da autolucidez imediata ao perceber sinalética de intrusão pensênica de consciex assediadora vul-

gar (energívora); senha autodesassediadora avançada = aquela capaz de demarcar a retomada da 

pacificação íntima ao perceber a sinalética de intrusão pensênica de consciex megassediadora.  

 

Culturologia: a cultura do autodiscernimento; a cultura da Autoconscienciometrologia; 

a cultura da autopesquisa; a cultura da Autexperimentologia; a cultura da autoconscienciotera-

pia; a cultura da Autodespertologia; a cultura da lucidez; a cultura da Serenologia. 

 

Reflexões. Eis, listadas em ordem alfabética, 5 reflexões úteis a serem empregadas em 

contextos autassediantes: 

1.  Autovitimização. “Quero me conectar com o amparador ou com o assediador?” 

2.  Conflito familiar. “Qual o nível de autorresponsabilidade nesse conflito?” 

3.  Contrafluxo. “Qual o aprendizado desse contexto?” 

4.  Fragilidade somática. “Sou minimamente responsável pelo domínio somático?” 

5.  Imprevistos. “Qual papel desempenho nesse contexto?” 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senha autodesassediadora, indicados para a expansão 

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

01. Agenda  autodesassediadora:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

02. Autassédio  emocional:  Autassediologia;  Nosográfico. 

03. Autassédio  mentalsomático:  Autassediologia;  Nosográfico. 

04. Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05. Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06. Bilhete  da  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Mudança  de  bloco  pensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Prumo  ortopensênico:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Requinte  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 
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15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

A  SENHA  AUTODESASSEDIADORA  FAVORECE  À  CONSCIN  

LÚCIDA,  EMPENHADA  EM  SER  DESASSEDIADA  PERMA-
NENTE  TOTAL,  META  PLAUSÍVEL  E  PASSÍVEL  DE  SER  

CONQUISTADA  EM  PRAZO  MINIMIZADO  A  3  ANOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica senha autodesassediadora para higidez 

pensênica diante de pertúrbios emocionais? Qual o nível de autodesassédio alcançado com vistas 

à desperticidade?  

 
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 
180 e 182. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1584 p.; 24 se-

ções; 479 cap.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 484 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 
241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 45 a 50 e 115 a 142.  

 

E. L. B. 
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S E N H A    P R É - D U P L I S T A  
( D U P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A senha pré-duplista é a marca, indicação ou sinal de caráter parafactual, 

capaz de demonstrar o entrosamento proexológico pré-existente e prenunciar a formação de dupla 

evolutiva, entre homem e mulher afins, dividindo positivamente, em antes e depois, a vida intra-

física ao nortear as ações tarísticas futuras de modo convergente à responsabilidade interassisten-

cial conjunta. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra senha vem do idioma Latim, signa, e esta de signum, “marca; si-

nal; senha”. Surgiu no Século XVII. O prefixo pré procede também do idioma Latim, prae, “ante-

rioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo duplo deriva do 

mesmo idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apareceu em 1651. 

Sinonimologia: 1.  Indício pré-duplista. 2.  Sinalética pré-duplista. 3.  Pararreconheci-

mento pré-duplista. 

Neologia. As 3 expressões compostas senha pré-duplista, senha pré-duplista simples  

e senha pré-duplista composta são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Paquera pré-duplista. 2.  Namorico. 3.  Casamento. 4.  Dupla evolu-

tiva. 

Estrangeirismologia: o rapport multimilenar entre as conscins; o status evolutivo con-

vivencial de ambos os parceiros duplistas; a escolha do partner evolutivo; o whole pack duplista. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolução consciencial, interassistencial, a 2. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os duplopensenes; a duplopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; o materpense-

ne enquanto base da afinidade duplista; o holopensene cosmoético a 2. 

 

Fatologia: as aspirações pessoais proéxicas; o megafoco proexológico; a força presenci-

al atratora; o reencontro de destino; o senso de corresponsabilidade proéxica à primeira vista;  

a autoconsciência quanto à Duplologia objetivando a interassistencialidade interdimensional;  

a megaconfiança no outro desde o primeiro contato; o autodiscernimento quanto à escolha do(a) 

parceiro(a) ideal para a proéxis; a escolha amorosa lúcida; a decisão consciente pela formação de 

dupla evolutiva; a aliança das ideias e dos ideais; o pacto cosmoético de suporte proexológico 

recíproco; a construção e manutenção conjunta do duplismo exitoso; a dupla de interassistentes;  

a autovivência da maxiproéxis a partir da dupla evolutiva; a consecução de proéxis a 2; o Consci-

enciograma; o Manual da Dupla Evolutiva; o Manual da Proéxis; a autovivência da inteligência 

evolutiva (IE); a constituição de dupla evolutiva em fase preparatória da proéxis; o díptico evolu-

tivo autorrevezador; o jubileu interassistencial da dupla evolutiva. 

 

Parafatologia: a senha pré-duplista; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; o parassinal de revelação pré-duplista; o parapercepto crítico pré-duplista; a atenção parafatu-

ística; o autodiscernimento prático quanto à diferença entre senha pré-duplista e dupla evolutiva; 

o entrosamento pré-ressomático gerador da senha pré-duplista; a extrapolação parapsíquica; o re-

conhecimento energético impactante pré-duplista; a sinalética energética pessoal; a imersão no 

holopensene do(a) futuro(a) duplista; o maxiacoplamento pré-duplista modificador da estrutura 

sináptica da conscin; a alteração de percepção cronológica oriunda da intensificação do acopla-
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mento; o parabanho singular catalisado pela energia do(a) futuro(a) duplista; a diminuição do 

tempo de repouso físico decorrente da revigoração energética feita pelo reencontro pré-duplista;  

a superexpansão da psicosfera pela presença do(a) futuro(a) duplista; a determinação da localiza-

ção espacial do(a) futuro(a) duplista; o parencontro pré-duplista através da projeção lúcida; a cla-

riaudiência do nome do(a) futuro(a) duplista; a precognição pré-duplista; a telepatia à distância;  

a captação em bloco de informação crítica sobre o trabalho conjunto; a rememoração das avalia-

ções pré-ressomáticas dos potenciais duplistas; a manifestação explícita dos amparadores endos-

sando o projeto a 2; o reencontro catalisador de retrocognição; a criptografia multidimensional;  

o reencontro intrafísico enquanto paraevento para consciexes observadoras; os paraemissários de 

consciexes mais lúcidas arranjando o reencontro pré-duplista; a primener; a cipriene; a megaeufo-

rização pacificadora; a ausência de dúvidas decorrente da pararrevelação; as bases da proéxis 

apresentadas pela equipe extrafísica a partir da assunção do duplismo proéxico; a prévia correla-

ção entre as tenepes distintas; a relação paraprocedencial dos parceiros da dupla evolutiva; os par-

ceiros de equipex ontem, duplistas hoje; o duplocarma; as interrelações profundas das Fichas 

Evolutivas Pessoais (FEPs); o saldo multiexistencial dos erros e acertos a 2; os débitos grupocár-

micos contraídos conjuntamente a serem resgatados a 2; os compromissos firmados no Curso In-

termissivo (CI) pré-ressomático e rememorados a 2; o autorrevezamento multiexistencial a 2. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do primeiro contato entre 2 energossomas superafins;  

o sinergismo espontâneo da pré-dupla evolutiva; o sinergismo entre os pré-duplistas propiciando 

o sinergismo entre os amparadores de função; o sinergismo da formação de dupla evolutiva com 

o(a) parceiro(a) ideal; o início do sinergismo proexológico duplista em alto grau. 

Principiologia: o princípio do “isso não é para mim” frente aos relacionamentos pato-

lógicos levando a conscin ao encontro pré-duplista; o princípio da empatia evolutiva; o princípio 

da afinidade interconsciencial; o princípio da atração “os afins se atraem”; o princípio sinérgi-

co da conjugação de 2 afins resultar muito mais se comparado à soma simples dos resultados de 

cada 1. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a construção do código duplista 

de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria do(a) parceiro(a) ideal; a necessidade de entendimento da teoria 

do duplismo evolutivo; a teoria da homopensenidade a 2 da dupla evolutiva; a teoria do díptico 

evolutivo; a teoria do pentatlo duplista. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente embasando os relacionamentos; a técnica 

da invéxis predispondo o reencontro duplista; as técnicas diagnósticas da Conscienciometria. 

Voluntariologia: o voluntariado alinhado às diretrizes da proéxis enquanto propulsor 

do reencontro pré-duplista; o duplismo entrosado ao voluntariado tarístico. 

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

cienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoconsciemciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienci-

ológico da dupla evolutiva. 

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

percepciologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Seriexo-

logia. 

Efeitologia: o efeito do rapport com o(a) futuro(a) duplista através da assunção da pro-

éxis; o efeito do timing adequado para o reencontro pré-duplista; o efeito halo grupal ao identifi-

car a senha pré-duplista; o efeito na recuperação da holomemória pessoal decorrente da identifi-

cação da senha pré-duplista; o efeito halo do entrosamento evolutivo das conscins duplistas;  

o efeito ansiolítico da identificação do(a) duplista ideal; os efeitos homeostáticos da presença 
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do(a) parceiro(a) ideal nas produções tarísticas; os efeitos do macrossoma sobre a senha pré-du-

plista. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas a partir da vivência da senha pré-du-

plista; as neossinapses da Verponologia Conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo assim imediata–desassim prolongada entre os pré-duplistas; o ciclo 

encontros-desencontros-reencontros; o ponto de junção entre o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) de cada 1; o ciclo natural da vida a 2 união (reencontro)-produção (gescons)-separação 

(dessoma). 

Enumerologia: o posicionamento atrator; o objetivo atrator; a psicosfera atratora;  

o holopensene atrator; a produção atratora; a liderança atratora; a força presencial atratora. 

Binomiologia: o binômio solteirice-antiproéxis; o binômio busca mútua–reencontro;  

o binômio megafocagem-atração; o binômio ectoplasmia conjunta–parafenômeno conjunto; o bi-

nômio afetividade-responsabilidade; os percentuais do binômio concessões-exigências; o binô-

mio parapsiquismo-intelectualidade; o binômio dupla evolutiva consciente–proéxis lúcida; o bi-

nômio equipin (dupla)-equipex; o binômio ideal compartilhar amparadores–anular assediadores. 

Interaciologia: a interação reencontro de destino–primener; a interação Cronêmica- 

-Proxêmica; a interação Curso Intermissivo–planejamento duplista; a interação invéxis-duplis-

mo; a interação dupla evolutiva–grupo evolutivo; a interação convergência-divergência; a inte-

ração meio (dupla evolutiva)–fim (proéxis); a interação homeostática entre os 2 pré-duplistas;  

a interação dupla evolutiva–personalidade consecutiva; a interação senha pré-duplista–amparo 

extrafísico técnico. 

Crescendologia: o crescendo senha pré-duplista–dupla evolutiva produtiva; o crescen-

do detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo visionarismo- 

-Paraprospectiva; o crescendo pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsíquico. 

Trinomiologia: o trinômio amizades intermissivas–Cognópolis–CCCI; o trinômio 

passado (entrosamento pré-ressomático)-presente (senha pré-duplista)-futuro (responsabilidade 

intermissiva a 2); o trinômio motivação-trabalho-lazer a 2; o trinômio autoproéxis-maxiproéxis-

multicompléxis; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

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

ma; o polinômio conscin afim–amparo de função duplista–parafenômeno esclarecedor–diretriz 

da proéxis; o polinômio invéxis-duplismo-tenepes-epicentrismo-desperticidade-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo dupla evolutiva / alma gêmea; o antagonismo en-

contrar pronto / construir; o antagonismo vida parapsíquica / vida trancada; o antagonismo 

energias conscienciais simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismo empatia 

parapsíquica / contágio parapsíquico; o antagonismo análise profunda / síntese superficial;  

o antagonismo realidade consciencial / imagem física; o antagonismo retorno das megaprioriza-

ções / revertério das despriorizações. 

Paradoxologia: o paradoxo de antecipadamente perceber as energias do(a) futuro(a) 

antigo(a) parceiro(a); o paradoxo de a senha pré-duplista sinalizar a necessidade de transbordar 

o forte vínculo pré-ressomático duplista para a Humanidade e Para-Humanidade. 

Politicologia: a energocracia; a parafenomenocracia; a lucidocracia; a cognocracia;  

a discernimentocracia; a assistenciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis das probabilidades; a lei da empatia; a lei da 

inseparabilidade grupocármica; a lei da seriéxis; a lei da sincronicidade holobiográfica; a lei da 

maxiproéxis. 

Filiologia: a neofilia a 2; a proexofilia a 2; a lucidofilia a 2; a autocriticofilia a 2; a con-

viviofilia a 2; a gesconofilia a 2; a evoluciofilia a 2. 

Fobiologia: a necessidade em assumir a identidade interassistencial para cortar a proexo-

fobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da vida humana trancada; a evitação da sín-

drome da dispersão consciencial; a dupla evolutiva enquanto antítese da síndrome da ectopia afe-

tiva (SEA). 
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Mitologia: a irracionalidade do mito da dupla evolutiva ser encontrada e não construí-

da; a superação intelectual do mito milenar da realização do casal ser a geração de filhos. 

Holotecologia: a duploteca; a maturoteca; a parafenomenoteca; a energossomatoteca; 

a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Parafenomenologia; a Paradidaticologia; a Experi-

mentologia; a Invexologia; a Intermissivologia; a Vinculologia; a Conscienciometrologia; a Proe-

xologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a dupla evolutiva inversor-inversora; a dupla evolutiva de intermissi-

vistas cognopolitas. 

 

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 proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação; o pré-duplista. 

 

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

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

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

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a pré-duplista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens liberator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senha pré-duplista simples = o sinal parafactual pré-duplista isolado, in-

dicador de entrosamento pré-ressomático homeostático e responsabilidade interassistencial  

a 2; senha pré-duplista composta = os sinais parafactuais simultâneos ou sequenciais através de 

único acoplamento áurico entre os pré-duplistas, indicadores de megaentrosamento pré-ressomáti-

co homeostático e megarresponsabilidade interassistencial a 2. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia na Duplologia. 

 

Parafenomenologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 40 parafenômenos possíveis de serem vivenciados pelas conscins pré-duplistas, antes, 

durante ou posteriormente ao reencontro intrafísico, podendo ser indicativos para formação de du-

pla evolutiva: 

01.  Acesso às Centrais Extrafísicas: em especial o rapport com a Central Extrafísica 

da Fraternidade (CEF). 
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02.  Acoplamento áurico: atípico, de curta ou longa duração, pondendo ser mantido 

mesmo distante intrafísicamente do(a) futuro(a) duplista. 

03.  Assimilação simpática de energias: profunda, explicitando o nível de entrosamento 

pré-ressomático homeostático. 

04.  Balonamento: espontâneo, devido à presença de conscin íntima, futuro(a) duplista. 

05.  Cipriene: consequências do reencontro intrafísico programado extrafísicamente. 

06.  Clariaudiência: do nome do futuro duplista ou data futura do reencontro intrafísico. 

07.  Clarividência: do rosto do(a) futuro(a) parceiro(a) ou da equipe extrafísica ao se 

apresentar chancelando o início do trabalho proéxico duplista. 

08.  Clarividência viajora: explicitando a chegada iminente do futuro duplista. 

09.  Déjà-vu: da situação de reencontro intrafísico. 

10.  Desbloqueio de chacra: propiciado pelo forte fluxo energético gerado em razão do 

nível de acoplamento experimentado. 

11.  Descoincidência energossomática: breve ou duradoura, devido à primener. 

12.  Ectoplasmia: conduzida pela equipe extrafísica para produzir fenômenos parapsí-

quicos enquanto senha pré-duplista às conscins. 

13.  Encapsulamento parassanitário: a 2, podendo ser provocado enquanto efeito do 

profundo acoplamento áurico. 

14.  Estado vibracional espontâneo: consequência do impacto energético do contato 

com futuro(a) duplista. 

15.  Expansão da psicosfera: provocada pelo reconhecimento energético do(a) futuro(a) 

parceiro(a). 

16.  Extrapolação parapsíquica: usada pelos amparadores para sinalizar o reencontro 

pré-duplista. 

17.  Inspiração extrafísica: quanto à formação de dupla evolutiva. 

18.  Megaeuforização: derivada da exaltação energética homeostática do profundo con-

tato pré-duplista. 

19.  Olorização: consequência da ectoplasmia a 2. 

20.  Parabanho energético: indicando o reencontro raro, incomum, extraordinário. 

21.  Parângulo: trazendo de maneira abrupta a recuperação de cons quanto ao trabalho 

interassistencial a 2. 

22.  Parapsiquismo impressivo: explicitando a presença ostensiva de amparo extrafísi-

co no reencontro intrafísico singular. 

23.  Personalidade consecutiva: reconhecendo a identidade passada do(a) futuro(a) du-

plista. 

24.  Pré-cognição: quanto ao trabalho proéxico a ser realidade a partir da formação du-

plista. 

25.  Primener: oriunda do reencontro intrafísico equilibrador. 

26.  Projeção consciente: ampliando a visão de conjunto sobre o reencontro intrafísico. 

27.  Projeção consciente conjunta: patrocinada por amparadores para reapresentar os 

futuros duplistas. 

28.  Psicometria: direcionada à sondagem energética do(a) futuro(a) parceiro(a). 

29.  Recomposição energética: catalizada pela presença energética íntima do(a) futu-

ro(a) duplista. 

30.  Reconhecimento energético: remetendo ao passado conjunto homeostático das 

conscins. 

31.  Rememoração em bloco: do Curso Intermissivo recente conjunto. 

32.  Retrocognição: de vida passada homeostática a 2. 

33.  Semidescoincidência do psicossoma: propiciando a paracaptação de ideias. 

34.  Semimaterialização de amparador: específico da dupla evolutiva em formação. 

35.  Simulcognição: percebendo concomitantemente os próprios acontecimentos e os 

do(a) futuro(a) parceiro(a). 

36.  Sinalética energética parapsíquica pessoal: indicando a formação duplista. 
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37.  Sincronicidade: levando até o reencontro pré-duplista. 

38.  Telepatia: devido ao nível de acoplamento alcançado entre os pré-duplistas. 

39.  Visão panorâmica: das intersecções entre as seriéxis dos componentes da futura du-

pla evolutiva. 

40.  Xenoglossia: oriunda do passado conjunto em país distindo, ou do profundo acopla-

mento com futuro(a) duplista de idioma distinto. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cronologia, eis, na ordem funcional, 4 categorias de senhas 

pré-duplistas de acordo com a faixa etária da conscin: 

1.  Senha pré-duplista precoce: a vivenciada pela conscin durante a adolescência, antes 

dos 20 anos de idade. 

2.  Senha pré-duplista antecipada: a vivenciada pela conscin durante a pós-adolescên-

cia, dos 20 anos e 1 dia até aos 26 anos de idade. 

3.  Senha pré-duplista comum: a vivenciada pela conscin durante a adultidade, dos 26 

anos e 1 dia até aos 40 anos de idade. 

4.  Senha pré-duplista tardia: a vivenciada pela conscin a partir da meia-idade, após os 

40 anos de idade e 1 dia. 

 

Interassistenciologia. A dupla evolutiva é meio inteligente para alavancar a proéxis, não 

o fim. Desse modo, independentemente da faixa etária de vivência da senha pré-duplista, o impor-

tante é o saldo conjunto das Fichas Evolutivas Pessoais, resultado do esforço duplista na materia-

lização das gestações conscienciais libertárias. 

 

Proexologia. A predisposição para ocorrência parafactual da senha pré-duplista decorre 

da assunção da autoproéxis, através do desenvolvimento da identidade interassistencial. A lide-

rança cosmoética funciona enquanto atratora dos compassageiros proexistas, possibilitando o re-

encontro com conscin afim para o desenvolvimento tarístico a 2. 

Maxiproexologia. Nesse sentido, apesar do prévio investimento proexológico, a mani-

festação veemente dos amparadores a partir da senha pré-duplista sinaliza a confiança extrafísica 

no casal para formação de dupla evolutiva, capaz de ampliar exponencialmente o trabalho interas-

sistencial já realizado até então, fazendo o turning point no contexto da maxiproéxis 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 senha pré-duplista, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

07.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

09.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

10.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

14.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 
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15.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

 

A  SENHA  PRÉ-DUPLISTA  EXPLICITA  O  ENTROSAMENTO  

PRÉ-RESSOMÁTICO  HOMEOSTÁTICO  ENTRE  DUAS  CONS-
CINS,  ESCANCARANDO  A  MEGARRESPONSABILIDADE  IN-
TERASSISTENCIAL  A  2  FRENTE  À  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui vivência lúcida da senha pré-duplista? Se 

sim, quais foram as megadecorrências dessa paraindicação na consecução da proéxis pessoal? Já 

mapeou os impactos grupais consequentes deste parassinal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  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: 

Timothy 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 
Entertainment. Sinopse: Jovem morre e, no céu, se apaixona por McGillis, a consciex à espera da hora de nascer. Re-

nasce, de volta à Terra, sob a condição de encontrar a grande paixão antes de completar 30 anos. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Colpo, Filipe; & Muradás, Silvia; Premisas para una Relación de Pareja Sana y evolutivamente Positiva; 
Artigo; Anais do II CINVÉXIS; Vol. 4; N. 1; Gestações Conscienciais; Revista; Ed. Especial; 1 enu.; 14 refs.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 29 a 40. 

2.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 68 a 70. 
3.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 128 e 129. 

4.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;  

et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 87, 129 e 171. 

5.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 

p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-
ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 8 a 168. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 725 a 733. 

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 conscien-
ciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 86 e 87. 

 

F. C. 
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S E N H A    P R O E X O L Ó G I C A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A senha proexológica é a palavra, frase, lembrete ou sinal, capaz de pro-

mover o alerta à conscin, homem ou mulher, conduzindo à ponderação, reflexão, análise, exame, 

autopesquisa e autavaliação dos compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI) pré-resso-

mático, à recuperação de cons e assunção da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra senha vem do idioma Latim, signa, e esta de signum, “marca; si-

nal; senha”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo programação procede também do idioma Latim, 

programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem 

do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. O termo existencial deriva do mesmo idioma Latim, 

existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; 

mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu em 1898. O elemento de compo-

sição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Indício proexológico. 2.  Sinal dos compromissos proéxicos.  

3.  Indicação das prioridades proexológicas. 

Neologia. As 3 expressões compostas senha proexológica, senha proexológica primária 

e senha proexológica avançada são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Indicador antiproexológico. 2.  Símbolo místico. 3.  Código indeci-

frável. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi do antes e depois da senha; o rapport com ampa-

rador extrafísico; o ato de sair do stand by com voliciolina e teática; o enter cosmovisiológico;  

o feeling assistencial; o maestro dos autopensenes; o chauffeur existencial autoconsciente; a open 

mind quanto às senhas proéxicas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao reconhecimento da senha autoproexológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Pense-

nes sadios assistem. O egoísmo cega. 

Citaciologia. Eis duas citações convidativas à reflexão sobre o tema: – A alma não tem 

segredo que o comportamento não revele. Quem conhece a sua ignorância revela a mais profun-

da sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive a mais profunda ilusão (Lao Tsé, 604–531 

a.e.c.). Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você (William Shakespeare, 1564–1616). 

Proverbiologia: – Filho de peixe peixinho é. A agulha puxa a linha. Diga-me com quem 

andas e eu te direi quem és. Ao bom entendedor meia palavra basta. Para quem sabe ler, pingo  

é pingo e letra é letra. Quem procura acha, quem pesquisa descobre. Você é o que você pense-

niza. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Intermissivistas. Os intermissivistas já possuem o certificado de pós-doutorado 

quanto aos recebimentos de aportes evolutivos, agora é necessário serem graduados em doações. 

Assuma, não suma”. 

2.  “Megarrefúgio. A sua inteligência torna-se culminante quando você transforma o mi-

cro universo íntimo no megarrefúgio da paz”. 

3.  “Proéxis. Nenhuma consciex planeja uma proéxis para não fazer nada na vida huma-

na: a programação existencial significa trabalhos, autesforços e consecuções”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal receptor de senha; o holopensene pessoal da tares; 

o holopensene da interassistência; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os neopensenes; a neopensenidade; os materpensenes; a materpensenidade; os retropense-

nes; a retropensenidade; os intermissiopensenes; a intermissiopensenidade; os vincopensenes;  

a vincopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os prioropensenes; a prioropense-

nidade; a conviviabilidade salutar na Cognópolis Foz do Iguaçu, PR, promovendo pensenes ele-

vados; o holopensene homeostático da comunex avançada; o pen, o sen e o ene do pensene na as-

sunção do compromisso da autoproéxis; o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; a sintonia fi-

na com os amparadores extrafísicos fortalecendo os pensenes inatos e os neopensenes. 

 

Fatologia: o ato de assumir a senha indicadora da bússola proexológica; o ato de assu-

mir e não “sumir”; o ato de assumir com liberdade e prazer; o ato de assumir com convicção sem 

pressão; o ato de assumir as ideias inatas e neoideias; o ato de assumir a condição de ser inter-

missivista; o ato de assumir a proéxis com autenticidade, alinhada à singularidade pessoal;  

a Conscienciologia funcionando como senha; o parâmetro das escolhas pessoais antes e depois da 

Conscienciologia; a senha sendo divisor de águas proexológico; a assiduidade e responsabilidade 

promovendo a condição de ser minipeça do maximecanismo; a valorização dos acertos; a Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); o livre arbítrio; os solilóquios compreendidos somente após as respecti-

vas vivências; as experiências pretéritas facilitando a atuação com vigor e teática no aqui-agora- 

-já; o autodidatismo para qualificar a assistencialidade; a assistência dos amparadores intrafísicos; 

os ajustes intraconscienciais assimilados e depurados na qualificação tarística; a liberdade da au-

torresponsabilidade; o otimismo, proatividade, harmonia, produtividade e pacificação na terceira 

idade; a hiperacuidade quanto à senha recebida; o ato de pensar e agir enquanto intermissivista;  

a empatia e cosmoética aliadas à auto e heterassistência; a manutenção diária do foco nas ativida-

des prioritárias; a autovivência eutímica quanto ao acordo assumido na intermissão; a condição de 

teletertuliana ou tertuliana assídua auxiliando no autoconhecimento; a pacificação íntima a partir 

da gratidão mantendo o foco na retribuição; a compreensão das entrelinhas da frase impactante;  

a participação na megaeuforização no Tertuliarium, do Centro de Altos Estudos da Consciencio-

logia (CEAEC), reforçando as senhas; a senha lembrete e a senha convite catalisadoras de recins 

e recéxis; a autoconscientização quanto à importânçia da conquista da autofamiliaridade ascen-

dente; a Cognópolis, Foz do Iguaçu, PR, sendo o sonho dourado de consumo das conscins e cons-

ciexes interessadas na evolução; o deleite do reencontro com a família evolutiva clareando  

e valorizando os fatos e parafatos; o ato de ter mente aberta e comprensão nesta vida hodierna de 

nada ser melhor se comparado à vivência da Descrenciologia. 

 

Parafatologia: a senha proexológica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico; o vinco holomnemônico mentalsomático; o refazimento holossomático a partir da participa-

ção nas minitertúlias, tertúlias conscenciológicas, Curso de Longo Curso, dinâmicas parapsíqui-

cas e cursos de campo realizados na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI) da Cognópolis, Foz do Iguaçu, PR; a hierarquia holossomática equilibrada; a qualificação 

parapsíquica para melhor aproveitamento das oportunidades assistenciais; a assistência dos 

amparadores extrafísicos; a incompreensão do fenômeno precognição sendo sanada; as achegas, 

insigths e inspirações de amparadores extrafísicos de função, possibilitando o desassédio mental-

somático e o continuísmo conscienciográfico; a assunção da herança extafísica com discernimen-

to; a autocomprovação do vinco mnemônico homeostático; a gratidão perene pela Conscienciolo-

gia e à família evolutiva pela convivência em múltiplas existências. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa–senha proexológica; o sinergismo Consci-

enciologia-autoconhecimento; o sinergismo compromisso-autenticidade; o sinergismo desapego 

natural–neoportunidades; o sinergismo mérito–patrimônio consciencial–gratidão–retribuição ta-

rística; o sinergismo teoria-prática; o sinergismo senha proexológica–Curso Intermissivo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autenticidade conscien-

cial; o princípio da autopesquisa indispensável à maturidade parapsíquica; o princípio das afini-

dades; o princípio da compreensão interassistencial; o princípio da disponibilidade assistencial; 

a assunção do princípio de o menos doente ajudar o mais doente; a assunção do princípio “nin-

guém evolui sozinho; a assunção do autoconhecimento, das autotares e da interassistência pelo 

princípio de o mais lúcido esclarecer o menos lúcido 

Codigologia: o código da Ficha Evolutiva Pessoal; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teática da tares; a teoria de o pensene 

evocar as companhias afins; a teoria do mais lúcido; a teoria da Paragenética. 

Tecnologia: a técnica do bom humor; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica 

da retrospectiva da própria vida; a técnica do paralelo do antes e depois; a técnica tertuliária;  

a técnica da empatia; a técnica das 40 manobras energéticas. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

grupal conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico grupal 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório Tertuliarium; o laboratório da Autevolucio-

logia; o labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Inter-

missivistas; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da senha proexológica; o efeito de assumir dos compromissos;  

o efeito da autoliderança; os efeitos gratificantes da senha impulsionadora do intermissivista 

proexista; os efeitos da autexperiência e autopesquisa refletindo na autotares; os efeitos sadios 

da tares, exercida com amparo extrafísico; o efeito do antes e depois da Conscienciologia; o efei-

to da autonomia parapsíquica pessoal favorecendo a conquista evolutiva; os efeitos imensuráveis 

da tertuliofilia e debatofilia. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas de senhas intermissivas; as neossinapses 

provenientes das escolhas acertadas; as neossinapses através da projeção consciente (PC); as ne-

ossinapses motivadas pela forma de raciocinar relativas às entrelinhas da senha. 

Ciclologia: o ciclo assumir-reassumir; o ciclo aprender-reaprender; o ciclo plantação- 

-colheita; o ciclo assistido-assistente; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo senha recebida–proéxis 

iniciada–trabalho assumido–gratidão–retribuição. 

Enumerologia: os aportes cognitivos; os aportes financeiros; os aportes familiares; os 

aportes projetivos; os aportes energéticos; os aportes parafenomênicos; as senhas sendo o grande 

aporte. 

Binomiologia: o binômio senha-rememoração; o binômio assistencialidade–trabalho 

prazeroso; o binômio dinâmica energética–equilíbrio holossomático; o binômio disponibilidade- 

-disposição; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio autoconhecimento–assistência 

profícua. 

Interaciologia: a interação compromisso assumido–autoconhecimento–assunção da ta-

refa com discernimento; a interação senha descoberta–responsabilidade compreendida–proéxis 

ajustada; a interação fraternismo–pensene elevado; a interação atilamento-desperticidade; a in-

teração temperamento-paragenética; a interação verdade relativa de ponta (verpon)–Curso In-

termissivo. 

Crescendologia: a neoideia advinda do crescendo neoverbetógrafo–verbetógrafo vete-

rano–verbetógrafo veteraníssimo. 
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Trinomiologia: o trinômio assistencialidade–amparabilidade–pacificação íntima; o tri-

nômio assumir-especializar-atuar; o trinômio evolução pessoal–evolução grupal–evolução uni-

versal; o trinômio Curso Intermissivo–tarefa intermissiva–proéxis; o trinômio motivação-traba-

lho-lazer para manter o continuísmo verbetográfico; o trinômio autodidatismo-qualificação-con-

vicção; o trinômio posse da senha–euforin–cosmovisão. 

Polinomiologia: o polinômio momento evolutivo–proéxis–gratidão–retribuição–tares na 

condição de intermissivista. 

Antagonismologia: o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonismo assistência 

anônima / promoção articulada; o antagonismo perfil miserê / perfil large; o antagonismo curio-

sidade / desinteresse; o antagonismo assunção da tares / descomprometimento evolutivo; o anta-

gonismo autorresponsabilidade proexológica / terceirização evolutiva; o antagonismo verdade 

relativa de ponta / verdade absoluta. 

Paradoxologia: o paradoxo de a minifrase poder ser o divisor de águas e mudar o re-

sultado de anos de vivência em poucos segundos. 

Politicologia: a meritocracia; a cosmocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia;  

a assistenciocracia; a cognocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei do livre arbítrio; a lei da afi-

nidade evolutiva; a lei de causa e efeito; a lei da empatia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a energofilia; a cogniciofilia; a conscienciofilia; a taristicofi-

lia; a Tertuliofilia; a debatofilia; a conviviofilia; a teaticofilia; a parapsicofilia; a proexofilia;  

a maxiproexofilia; a intermissiofilia; a conscienciografofilia. 

Fobiologia: a hipengeofobia; a interaciofobia; a proexofobia; a reciclofobia; a tecnico-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da perfeição. 

Maniologia: a mania de deixar para depois; a mania de pensenizar pequeno; a mania 

condicionante de pensenizar incluindo o “se”. 

Mitologia: o mito da privacidade pensênica. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a pensenoteca; a maturoteca; a intermissioteca; a experi-

mentoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a mentalsomato-

teca; a interassistecioteca; a pacificoteca; a evolucioteca; a encicloteca; a maxiproexoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Pensenologia; a Intermissiologia; a Enciclopedio-

logia; a Pesquisologia; a Experimentologia; a Priorologia; a Recexologia; a Interassistenciologia;  

a Conviviologia; a Mentalsomatologia; a Voliciologia; a Assistenciologia; a Paciologia; a Maxi-

proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin minipeça do maximecanismo; a conscin teática; a conscin enci-

clopedista; a conscin reflexiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser inte-

rassistencial; a conscin maxiproexista; a conscin compromissada. 

 

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

o atacadista consciencial; o assistente; o assistido; o debatedor; o questionador; 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 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 assistente; a assistida; a debatedora; a questionadora; a autodecisora;  
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a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens pensenologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens experimentatus;  

o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Ho-

mo sapiens interassistens; o Homo sapiens maxiproexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senha proexológica primária = aquela indicando o acesso ao primeiro 

contato com a Conscienciologia; senha proexológica avançada = aquela predispondo ao desen-

volvimento do autoparapsiquismo cosmoético. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura da 

Interassistenciologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Debatologia; a cultura da 

verbetografia; a cultura da Taristicologia; a cultura da Ortografopensenologia grupal; a cultura 

enciclopédica; a cultura da tertúlia; a cultura da proéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senha proexológica, indicados para a expansão das 

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

01. Autofamiliaridade  ascendente:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

02. Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

03. Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04. Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05. Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

06. Investimento  consciencial:  Proexologia;  Homeostático. 

07. Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08. Mudança  holopensênica:  Recexologia;  Neutro. 

09. Parassinal  evolutivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

10. Priorização  da  proéxis:  Proexologia; Homeostático. 

11. Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12. Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13. Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

14. Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

15. Vínculo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

 

O  RECONHECIMENTO  DA  SENHA  PROEXOLÓGICA  PESSO-
AL,  NA  CONDIÇÃO  DE  INTERMISSIVISTA,  LEVA  A  CONS-
CIN  A  EMPENHAR-SE  NA  RETRIBUIÇÃO,  DEDICANDO-SE  

COM  ESMERO  À  TAREFA  DO  ESCLARECIMENTO  (TARES). 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu quanto aos compromissos assumidos 

antes da ressoma? Pensenizou sobre a responsabilidade de ser intermissivista e no consequente 

autodesempenho proexológico? 
 

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  
8; 1.057 e 1.373. 

 

M. L. P. 
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S E N S I B I L I D A D E    Q U Í M I C A    M Ú L T I P L A  
( P R O X E M I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sensibilidade química múltipla (SQM) é a enfermidade crônica, multis-

sistêmica, recorrente caracterizada pela intolerância à níveis progressivamente menores da expo-

sição a número crescente de substâncias químicas comuns encontradas no ambiente, apresentando 

remissão sintomatológica após a remoção dos agentes desencadeantes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo sensibilidade deriva do idioma Latim Tardio, sensibilitas, “sen-

tido; significação”. Apareceu no Século XVII. O termo química provém do idioma Latim Medie-

val, chimia, provavelmente conectado ao idioma Grego, khumeía, “mistura de vários sucos; imis-

ção”, e este relacionado a khumós, “qualidade do que é líquido ou em fusão; suco natural; suco da 

terra; suco alimentício”. Surgiu no Século XVIII. A palavra múltiplo vem do idioma Latim, multi-

plus, “múltiplo”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  SQM. 02.  Multiple chemical sensitivity (MCS). 03.  Intolerância 

química adquirida. 04.  Doença ambiental do Século XX. 05.  Intolerância ambiental idiopática. 

06.  Hipersensibilidade química. 07.  Transtorno de hipersensibilidade ambiental. 08.  Síndrome 

da intolerância química múltipla. 09.  AIDs química. 10.  Síndrome de alergia total. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo sensibilida-

de: dessensibilização; dessensibilizada; dessensibilizado; dessensibilizante; dessensibilizar; des-

sensibilizável; insensibilização; insensibilizada; insensibilizado; insensibilizante; insensibilizar; 

insensibilizável; pré-sensibilizada; pré-sensibilizado; sensibilização; sensibilizada; sensibilizado; 

sensibilizador; sensibilizadora; sensibilizante; sensibilizar; sensibilizável. 

Neologia. As duas expressões compostas sensibilidade química múltipla leve e sensibi-

lidade química múltipla crônica são neologismos técnicos da Proxemicologia. 

Antonimologia: 1.  Síndrome da fadiga crônica (SFC). 2.  Síndrome da fibromialgia 

(SFM). 

Estrangeirismologia: o fenômeno neurogenic switching; os mecanismos de feedback;  

o programa Detox Now! lançado pelo Greenpeace em agosto de 2011. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao tato. 

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

tóxica mata. Remediar, não. Prevenir. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde somática; os nosopensenes; a nosopense-

nidade; os energopensenes; a energopensenidade; o holopensene pessoal da pesquisa paraetiológi-

ca; o autempenho na reciclopensenidade; o holopensene pessoal da autodefesa holossomática. 

 

Fatologia: a sensibilidade química múltipla; as doenças ambientais; a vida moderna 

trazendo facilidades e simultaneamente a contaminação química; as duas vertentes causais da 

sensibilização: a exposição à única dose concentrada ou a recorrentes níveis baixos de produtos 

químicos tóxicos; os derramamentos químicos; as fragâncias; a avaliação de risco; a ignorância 

quanto aos perigos espalhados no ambiente; a omissão de ingredientes químicos nos rótulos dos 

produtos; as medidas de proteção ao consumidor; os produtos tóxicos imperceptíveis ou bem tole-

rados para a maioria, nem por isso menos prejudiciais à saúde; os produtos químicos tóxicos en-

contrados na roupa de grife; os vilões da modernidade: o formaldeído encontrado nos móveis e os 

ftalatos contidos nos plásticos; a promessa de Tecnologia avançada para produção do plástico au-

torregenerativo e mais amigável ao ambiente; o fato alentador de as montadoras japonesas esta-
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rem pesquisando a redução da toxidade dos veículos novos; a sobrecarga dos mecanismos adapta-

tivos do homem; a queda da proteção cerebral; a deficiência física oculta; os danos no sistema 

imunitário; a associação com a função olfativa; a hipótese de a base patogênica ser o aumento da 

suscetibilidade das terminações nervosas do trigêmeo; a incompreensão social sobre as doenças 

invisíveis; a esquiva profilática; o sentimento de isolamento social; a SQM vista como autodefesa 

a produtos intoxicantes; os canários dos tempos modernos (canários humanos); as recéxis e re-

cins adaptativas às restrições mesológicas (alimentação, mobiliário, próteses somáticas, eletroele-

trônicos); a sobreposição da sintomática e gatilhos de diferentes doenças ambientais; as incertezas 

de diagnóstico da SQM; o ceticismo médico; a psiquiatrização; a transferência da responsabilida-

de governamental para o indivíduo; as ramificações teóricas, éticas e políticas da doença ambien-

tal; as implicações econômicas, legais e políticas dos resultados das pesquisas científicas sobre  

a SQM; o descrédito à SQM enquanto fenômeno toxológico convencional, justificado pelas ana-

logias metafóricas de a causa não ser “o veneno da aranha” e sim a “infecção do conhecimento” 

(reflexos condicionados); a exigência de maior autesforço por parte da conscin, homem ou mu-

lher, criança ou adulto, no refinamento da observação do meio circundante para eliminar ou redu-

zir os incômodos somáticos; a evitação do desperdício das oportunidades da vida intrafísica. 

 

Parafatologia: a desintoxicação química haurida pela autovivência do estado vibracio-

nal (EV); as influências das genéticas pretéritas; a necessidade de discriminar as repercussões so-

máticas para garantir a validade da sinalética energética e parapsíquica conquistada; o desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo alterando as reações somáticas ao ambiente; as evitações dos pertúr-

bios ambientais na prática diária da tenepes; a distinção quanto ao fenômeno de olorização; os 

efeitos da ectoplastia; a hiperacuidade no bloqueio da ação dos assediadores na intensificação do 

malestar olfativo; a convocação constante pelo soma ao autodesassédio; a busca pela imperturba-

bilidade consciencial a partir do autocontrole dos incômodos somáticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo alergia-intolerância-idiossincrasia; o sinergismo (polui-

ção) sonora-química-eletromagnética; o sinergismo ftalatos-alquilfenóis-parabenos; o sinergis-

mo corantes-conservantes-adoçantes; o sinergismo mofos-bactérias; o sinergismo dos aspectos 

fisiológicos-psicológicos-sociais; o sinergismo suscetibilidade genética–debilidade paragenética. 

Principiologia: o princípio da precaução; o princípio fundamental de parar ou evitar  

a exposição a odores químicos. 

Codigologia: o código de defesa do consumidor; o código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da ruptura do sistema imunológico (processos de alergia); a teoria 

da alteração na função do sistema nervoso; a teoria das mudanças na capacidade bioquímica 

(biotransformação); a teoria das mudanças no psicológico (função neurocomportamental); a teo-

ria da resposta condicionada; a teoria de a SQM ser doença psicológica ou psiquiátrica; a teoria 

da sobrecarga do organismo com substâncias químicas ambientais (postulada pela Ecologia Clí-

nica); a teoria da cognição. 

Tecnologia: as técnicas de medicina ambiental; os produtos tóxicos de efeitos retarda-

dos gerados pela Tecnologia Moderna; a ineficiência das técnicas de neuroimagem para diagnós-

tico de SQM; a técnica da evitação das adversidades; a técnica do detalhismo; a técnica do EV 

como processo desintoxicante; a técnica da sobreposição mentalsomática. 

Voluntariologia: o voluntariado no trabalho da reeducação planetária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Neurocientistas. 

Efeitologia: o efeito adverso ao organismo proporcional ao grau de toxidade e quanti-

dade da substância à qual a pessoa foi exposta; os efeitos na saúde de desreguladores endócrinos 

(absorvidos pelos alimentos contaminados através de pesticidas ou plásticos); a síndrome da fa-
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diga crônica e a síndrome da fibromialgia como efeitos da SQM; os efeitos da SQM nas finanças 

pessoais, emprego, saúde e habitação; a intensificação de episódios dislexos como efeito da ex-

posição à substância química; os sintomas físicos como efeito de reações psicológicas à exposi-

ção neurotóxica; o trinômio ansiedade-depressão-somatização como efeito psicológico da SQM; 

as deficiências pulmonares da criança como efeito da exposição materna pré-natal a poluentes 

químicos; a iatrogenia como efeito da imprecisão diagnóstica. 

Neossinapsologia: as neossinapses autorganizativas; a mudança na lógica de pensar  

a vida humana criando neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo ativação-sensibililização. 

Enumerologia: a exposição crônica à substância química na dieta alimentar; a exposi-

ção crônica à substância química na higiene corporal; a exposição crônica à substância química 

na limpeza residencial; a exposição crônica à substância química no uso de cosméticos; a exposi-

ção crônica à substância química na corrente de ar; a exposição crônica à substância química na 

ingestão de água; a exposição crônica à substância química nos acessórios. 

Binomiologia: o binômio pesquisa-saúde; o binômio pesquisa laboratorial–experiência 

clínica; o binômio corpo ecológico–saúde ambiental; o binômio ambiente de trabalho–ambiente 

de moradia; o binômio Indústria-Agricultura; o descarte do binômio somatização-hipocondria;  

o binômio poluição do ar–tráfego respiratório; o binômio sistema econômico–saúde coletiva. 

Interaciologia: a interação externo-interno; a interação corpo-ambiente; a interação 

comunicativa consciência-mundo; a interação sensibilidade química múltipla–hipersensibilidade 

eletromagnética; a interação reativa cérebro–mucosa nasal–mucosa bucal; a interação mecanis-

mos psicológicos–mecanismos orgânicos; a revisão da interação médico-paciente. 

Crescendologia: o crescendo baixa sensibilidade–sensibilidade moderada–alta sensibi-

lidade. 

Trinomiologia: o trinômio (política) ambiental-educacional-econômica; o trinômio in-

dustrialização-modismo-consumismo; a coextensividade no trinômio corpo-casa-ambiente; o tri-

nômio (modelo explicativo) toxicológico-imunológico-comportamental; o maior índice de ocor-

rência da SQM entre mulheres devido ao uso de itens do trinômio produtos de limpeza–perfu-

mes–cosméticos; o trinômio ciência-cultura-política; o trinômio prevenção-diagnóstico-trata-

mento; o descarte do trinômio pseudodoença-pseudocausa-autossugestão; o trinômio suscetibili-

dade química–lesão química–reatividade química. 

Polinomiologia: a distribuição uniforme do risco da SQM quanto ao polinômio etnia– 

–idade–renda familiar–nível educacional. 

Antagonismologia: o antagonismo SQM / cacosmia; o antagonismo Medicina Ortodoxa 

/ Medicina Alternativa; o antagonismo substâncias benignas / substâncias malignas; o antagonis-

mo baixa autointrospecção / superestimação das sensações físicas; o antagonismo autointoxica-

ção / intoxicação exógena; o antagonismo percepção / parapercepção; o antagonismo sintomas 

orgânicos / sintomas psicológicos; o antagonismo xenobiótico benéfico / xenobiótico intoxicante. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ótimo deste minuto poder ter efeito péssimo no período 

mediato; o paradoxo de as pessoas “adorarem” o cheirinho do carro novo, sendo o mesmo can-

cerígeno; o paradoxo de as fragrâncias sintéticas conterem a mesma substância petroquímica 

dos pesticidas; o paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada. 

Politicologia: as políticas negligentes dos governos; as políticas sociais controladas pe-

los interesses industriais; as pesquisas da SQM distorcidas pelas influências das indústrias farma-

cêuticas. 

Legislogia: a lei de reconhecimento da SQM como incapacitante, em vigor em diversos 

países. 

Filiologia: a biofilia; a geofilia; a somatofilia; a hominofilia; a pesquisofilia; a convivio-

filia; a sociofilia. 

Fobiologia: a toxicofobia; a tecnofobia. 

Sindromologia: a síndrome imunotóxica de natureza inflamatória, levando à perda da 

capacidade de tolerância aos agentes químicos; a síndrome do edifício doente; a síndrome da fa-
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diga crônica; a síndrome da intolerância alimentar; a síndrome de reatividade disfuncional de vi-

as aéreas superiores; a síndrome do sapo cozido; a síndrome da guerra do Golfo. 

Mitologia: o mito de os plásticos serem inofensivos. 

Holotecologia: a cronoteca; a nosoteca; a biologicoteca; a farmacoteca; a consciencio-

metroteca; a psicoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Proxemicologia; a Neuroimunotoxicologia; a Psiconeuroimuno-

logia; a Otorrinolaringologia; a Medicina Ambiental; a Medicina do Trabalho; a Adaptaciologia; 

a Autodesassediologia; a Autexperimentologia; a Efeitologia; a Gerontocerebrologia; a Parasse-

miologia; a Prevenciologia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin quimicamente reativa; a pessoa “alérgica ao Século XXI”;  

a conscin ectoplasta; 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 in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuli-

ano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o alergologista; o médico 

alergista estadunidense Theron Randolph (1906–1995), considerado o fundador da Ecologia Clí-

nica e o primeiro a reconhecer a sensibilidade química; o ecologista clínico; o toxicologista;  

o neurologista; o imunologista; o geneticista; o consumista; o incauto; o ignorante. 

 

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

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplis-

ta; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; 

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertúlia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a alergologista; a ecologista 

clínica; a toxicologista; a neurologista; a imunologista; a geneticista; a consumista; a incauta;  

a ignorante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens commorbidus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens toxicoma-

niacus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens autocorrector. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sensibilidade química múltipla leve = a reatividade a materiais com teor 

químico de odor perceptível, contudo tolerado, para a maioria das pessoas; sensibilidade química 

múltipla crônica = a reatividade recorrente a materiais com teor químico de odor imperceptível, 

portanto ignorado, para a maioria das pessoas. 

 

Culturologia: a cultura da industrialização; a cultura do plástico; a cultura da comida 

de rua; a cultura do consumo dos produtos alimentares orgânicos. 

 

Sintomas. De acordo com as pesquisas da Sintomatologia, eis, na ordem alfabética, 45 

exemplos de sinalizadores da SQM, os quais se manifestam em modalidades e intensidades vari-
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antes conforme a suscetibilidade e capacidade adaptativa individuais, considerando ainda a ausên-

cia de demarcação clara para outras enfermidades: 

01. Agitação. 

02. Agressividade. 

03. Alergia cerebral: sensação de queimação e dor no cérebro. 

04. Alteração da membrana da mucosa nasal. 

05. Asma (e outras doenças respiratórias). 

06. Câncer. 

07. Chiado. 

08. Comichão. 

09. Confusão mental: sensação de “nevoeiro no cérebro”, vacuidade. 

10. Convulsões. 

11. Coriza (rinite). 

12. Desconcentração. 

13. Diarreia. 

14. Disfunção cognitiva (temporária). 

15. Dispneia. 

16. Distúrbios do equilíbrio: tontura, vertigem. 

17. Distúrbios visuais: visão borrosa. 

18. Dor: cabeça; garganta; ouvido; tecidos moles; muscular; articulações; peito. 

19. Enxaqueca. 

20. Erupção cutânea. 

21. Espirros. 

22. Hepatopatias. 

23. Hipomnésia: disnomia; perda de memória a curto prazo. 

24. Humor deprimido. 

25. Intolerância ao calor ou frio. 

26. Irritabilidade. 

27. Irritação (ardência): pele, pálpebra, olhos, nariz e garganta. 

28. Letargia: fadiga extrema, crônica. 

29. Muco nasal excessivo. 

30. Náuseas. 

31. Opressão toráxica. 

32. Paladar desagradável. 

33. Parestesia. 

34. Parosmia (alteração olfativa): aumento na sensação de cheiro; cacosmia. 

35. Pertúrbio no sono: insônia; sonolência excessiva. 

36. Problemas digestivos. 

37. Problemas respiratórios. 

38. Prurido cutâneo. 

39. Rigidez muscular. 

40. Sensibilidade à luz e ao ruído. 

41. Sinusite. 

42. Taquicardia (palpitações). 

43. Tosse. 

44. Transtornos auditivos (intolerância ao som). 

45. Tremores (problemas neurológicos). 

 

Objetos. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 23 produtos de consu-

mo diário, capazes de exemplificar a dificuldade adaptativa dos portadores da SQM: 

01. Adesivos. 

02. Alimentos (corantes; glutamato monossódico). 

03. Amaciantes. 
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04. Aparelhos elétricos. 

05. Brinquedos (de plástico, contendo ftalato). 

06. Canetas. 

07. Creme dental. 

08. Detergentes (louça; roupa). 

09. Jornais. 

10. Lentes de óculos. 

11. Livros. 

12. Materiais de construção. 

13. Móveis (de aglomerado ou MDF). 

14. Perfume (fragâncias sintéticas). 

15. Pesticidas. 

16. Protetores solares. 

17. Purificadores de ar. 

18. Revistas. 

19. Roupas (tecidos sintéticos). 

20. Tapetes (carpetes). 

21. Toner (da impressora). 

22. Utensílios de cozinha. 

23. Xampus. 

 

Hipóteses. No contexto da Pesquisologia, eis, na ordem alfabética, 10 hipóteses etiológi-

cas, demonstrando a natureza multifatorial da SQM e a falta de consenso quanto às causas: 

01. Cacosmia. 

02. Condicionamento. 

03. Disfunção na transmissão GABAérgica. 

04. Distúrbio do metabolismo energético. 

05. Inflamação neurogênica. 

06. Kindling límbico. 

07. Produção de radicais livres. 

08. Reatividade imunológica. 

09. Sensibilização neural. 

10. Transtornos fóbicos-ansiosos e somatoformes. 

 

Diagnóstico. Considerando a complexidade e variedade sintomatológica, o processo de 

diagnóstico da SQM deve ser realizado por equipe multidisciplinar, incluindo especialista em Me-

dicina Ambiental, alergista, neurologista e psiquiatra. Além do exame de sangue, testes de aler-

gia, perfil imunológico, investigação olfatométrica mais aprofundada e entrevista avaliativa das 

condições de moradia e do ambiente de trabalho. Para efeito de diagnóstico clínico da SQM, é co-

mum, porém controverso, expor o paciente a odores químicos provocativos dos sintomas. 

Exclusão. Na pesquisa diagnóstica da SQM, são elementos de exclusão: o alcoolismo;  

o fumo; os hábitos alimentares não saudáveis; a ingestão de medicamentos; a sinusite; as alergias; 

as intolerâncias alimentares; a apneia do sono. 

 

Terapeuticologia. Sob a condição da Etiologia específica ainda desconhecida, não há 

tratamento individual realmente efetivo pela Medicina Convencional para a SQM (Ano-base:  

2012). A Medicina Ortomolecular, a Homeopatia e a neutralização por vacinas são orientações 

experimentais na tentativa de eliminar ou minimizar os sintomas da SQM. A recomendação mais 

usual é a de evitar exposições incitantes, removendo as causas objetais e mantendo os ambientes 

limpos e arejados. Nos casos mais graves, paradoxalmente, é indicado o isolamento intrafísico do 

paciente, agravando possíveis transtornos psicológicos. 

Conscientização. No contexto da Prevenciologia, o aumento significativo de ocorrênci-

as da SQM em diversos países está exigindo providências mais abrangentes ao modo de várias 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20133 

unidades federativas estadunidenses, nas quais foi declarado oficialmente maio como o mês da 

conscientização da SQM. 

Autenfrentamento. No âmbito da Conscienciologia, considerando a manutenção da Hi-

giene Consciencial e Ambiental, a autoconscientização sindrômica visa o restabelecimento do po-

der da consciência capaz de superar ou sobrepairar os incômodos advindos da SQM. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sensibilidade química múltipla, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

03.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

08.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

11.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

12.  Paradoxo  autodefensivo:  Paradoxologia;  Neutro. 

13.  Prejuízo  sorrateiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

 

NA  ERA  PÓS-INDUSTRIAL  É  PRATICAMENTE  IMPOSSÍVEL  

VIVER  SEM  CONTATO  COM  SUBSTÂNCIAS  QUÍMICAS.  IM-
PORTA  A  PRECAUÇÃO  ALIMENTAR  E  AMBIENTAL  PARA  

EMANCIPAR  O  MENTALSOMA  DAS  AMARRAS  DO  SOMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência de elementos químicos invi-

síveis no ambiente contíguo causando malefícios silenciosos ao ser humano? Quais precauções 

vem tomando a esse respeito? 
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S E N S O    A U T E V O L U T I V O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso autevolutivo é a autoconscientização teática dos benefícios pesso-

ais hauridos com os resultados do autaprimoramento dinâmico, gradual e progressivo, impulsio-

nando o empenho para soerguimentos, capacitações e excelências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composi-

ção auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo evolutivo procede 

do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de 

desenrolar”. Apareceu em 1873 

Sinonimologia: 1.  Senso de evolução pessoal. 2.  Senso de crescimento autevolutivo.  

3.  Senso de autodesenvolvimento evolutivo. 4.  Senso de autaprimoramento cosmoético. 5.  Sen-

so de autoprogressão consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso autevolutivo, senso autevolutivo básico  

e senso autevolutivo avançado são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Síndrome de Gabriela. 2.  Patomimese cronicificada. 3.  Marasmo 

existencial. 4.  Regressismo. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a pretensão persistente de melhores performan-

ces cosmoéticas; o uso prolífico do background multiexistencial; o sequenciamento planejado de 

upgrades conscienciais; o apreço por feedbacks construtivos sobre o autodesempenho; a percep-

ção do nec plus ultra da contemporaneidade; a busca permanente do personal best. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da motivação autevolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Trafores 

são imperecíveis. Erros são recompostos. Autoconsciencialidades são buriláveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal evolutividade lúcida; os genopensenes; a genopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os ortopensentes; a ortopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o abertismo autopensênico às 

inovações; a fôrma holopensênica pró-recin; a inclinação espontânea para a qualificação cosmoé-

tica da autopensenização. 

 

Fatologia: o senso autevolutivo; a raiz da motivação ao autaperfeiçoamento conscien-

cial; o autocomprometimento com a própria evolução; a predileção por autossuperações; a pro-

pensão por seguir em frente; a opção pelas vitórias sobre si mesmo; a disposição genuína e ope-

rosa de tornar-se melhor em algo; a autogratificação pelo produto bem feito fundamentando  

a exaustividade e o detalhismo nas atividades; a eliminação de autocondicionamentos anacrôni-

cos; a construção de posturas salutares; a adoção de neo-hábitos e neorrotinas úteis; o proveito 

das crises de crescimento; o ânimo renovado para o pagamento dos preços evolutivos; a curiosi-

dade sadia pelo estudo da Evoluciologia; a aspiração de aprender as lições ressomáticas e situar- 

-se entre os melhores alunos do atual estágio evolutivo; o trabalho para a ampliação em quantida-

de e qualidade da autoprodutividade; a vida tornada evolutiva; a prova de Inteligência Evolutiva 

(IE); a dedicação ao enriquecimento no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a ambição cos-

moética de avanço na Escala Evolutiva das Consciências. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20136 

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

energético a cada neoconquista; o desenvolvimento cosmoético do autoparapsiquismo alavancan-

do a autevolução; a interpretação fidedigna da parafenomenalidade; a autoconsciência holossomá-

tica e seriexológica permitindo a definição mais acertada sobre quais autodesenvolvimentos in-

vestir; os extrapolacionismos parapsíquicos possibilitando vislumbres dos próximos patamares 

evolutivos; a tenepes autocapacitadora; a autoparaperceptibilidade vivida expandindo a compre-

ensão da autevolução. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo senso autevolutivo–ortopráxis; o sinergismo motivação 

intelectual–sustentação energética–pacificação íntima. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da vida ser cons-

tante aprendizagem; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio evolu-

tivo de levar tudo de eito; o princípio do devagar e sempre; o princípio autossuperador do retor-

no ao equilíbrio pró-crise em patamar superior ao original; o princípio do posicionamento pes-

soal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: os avanços autevolutivos com a teática do código pessoal de Cosmoética 

(CPC); a correção de rumo evolutivo grupal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva. 

Tecnologia: a técnica dos balanços existenciais periódicos; a técnica do diário; a técni-

ca do autoimperdoamento cosmoético; as técnicas da recin; as técnicas energéticas; as técnicas 

conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da invéxis. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: os colégios invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da visão traforista da própria personalidade; os efeitos do otimis-

mo realista aplicado a si mesmo; os efeitos de levar até as últimas consequências o empenho cos-

moético; os efeitos das novidades no estímulo a tentativas, experimentos e reflexões; os efeitos 

desesperançosos do julgar-se personalidade congelada; os efeitos autocorruptores da postura de 

estufar o peito e alegar ser assim e pronto, diante de erro identificado; os efeitos autevolutivos da 

decisão sincera de preparar-se para o melhor. 

Neossinapsologia: o afinco na formação continuada de neossinapses. 

Enumerologia: o posicionamento legítimo de aceitar mudanças; o levantamento periódi-

co de pendências recinológicas; o planejamento calculado de renovações existenciais; o processa-

mento paciente de atualizações etológicas; o validamento cosmoético de acertos pessoais; o cum-

primento satisfatório de autoprescrições evolutivas; o norteamento evolutivo de manifestações 

conscienciais. A busca pela construção de ortomotivações; a busca pela ocasião de ortovivências; 

a busca pela apreensão de ortocognições; a busca pela aquisição de ortocompetências; a busca 

pela criação de ortovinculações; a busca pela consecução de ortoproduções; a busca pela pro-

gressão de ortomanifestações. 

Binomiologia: o binômio querer mudar–agir diferente; o binômio mudar pensamentos– 

–mudar ações; o binômio novas perspectivas–novas compreensões; o binômio neoexperiências- 

-neoconhecimentos; o binômio autodesconfiômetro calibrado–autorrequisição recinológica; o bi-

nômio excelência-paciência; o binômio autoincorruptibilidade teática–bem estar intraconscien-

cial. 

Interaciologia: a interação senso autevolutivo–duplismo exitoso; a interação senso au-

tevolutivo–radicação vitalícia em Cognópolis Conscienciológica; a interação bússola conscien-

cial ativa–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo pequenos ga-

nhos diários–grandes aquisições proexológicas; o crescendo de esforços, méritos e excelências 

possíveis; o crescendo em expansão da automundividência; o crescendo gradativo de maturidade 

holossomática na caminhada autevolutiva; o crescendo primener-cipriene; o crescendo complé-

xis-maximoréxis. 
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Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio vontade-deci-

são-deliberação; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; o trinômio 

assistencialidade-cosmoeticidade-amparabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; 

o polinômio sentido-intensidade-velocidade-aceleração do investimento na autevolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo admitir-se aperfeiçoável / considerar-se imutável;  

o antagonismo ousadia cosmoética / medo; o antagonismo vigor holossomático / desânimo; o an-

tagonismo renovação existencial / pasmaceira; o antagonismo flexibilidade cognitiva / autorre-

pressão; o antagonismo curiosidade cosmoética / resignação; o antagonismo proatividade assis-

tencial / procrastinação; o antagonismo continuísmo cosmoético / mimese dispensável. 

Paradoxologia: o paradoxo da melhora do saldo egocármico depender da melhora do 

saldo grupocármico; o paradoxo da consciência escolher estagnar-se; o paradoxo do erro poder 

não ser simplesmente derrota, mas oportunidade de indicação do caminho do acerto. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Fisiologia Humana; as leis da 

Parafisiologia; as leis da Paragenética; as leis da Proexologia; as leis da Cosmoética; as leis da 

Interprisiologia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a intelectofilia; a cogniciofilia; a energofilia; a re-

ciclofilia; a interassistenciofilia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome de Gabriela; as descontinuidades e inconclu-

sões na síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: a admissão do dinamismo existencial, capaz de criar oportunidades recicla-

doras, eliminando o mito do sofrimento eterno. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a assistencioteca; a proexoteca; a cosmoeti-

coteca; a psicoteca; a parafenomenoteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodeterminologia; a Automotivaciologia; 

a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Autoconscienciometrologia; a Parapercepciologia;  

a Recexologia; a Recinologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin novidadeira; a conscin automotivada. 

 

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

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

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

peuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação. 

 

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

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

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

peuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens au-

todeterminatus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens holomaturologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso autevolutivo básico = o empenho para o autaprimoramento objeti-

vando a otimização da vida intrafísica corrente; senso autevolutivo avançado = o empenho para  

o autaprimoramento objetivando a otimização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

 

Culturologia: a cultura da autossuperação; a cultura conscienciológica. 

 

Indicadores. Concernente à Motivaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

repercussões do senso autevolutivo: 

01.  Assistencialidade: a vontade de aumentar a eficiência assistencial, com base na 

compreensão do valor evolutivo das ações de auxílio para si e para os demais. 

02.  Autocriticofilia: o autexame autocrítico afiado, com base na desdramatização de 

trafares e trafais considerados passíveis de remissão. 

03.  Autossuperação: a insubmissão às dificuldades e circunstâncias desfavoráveis, com 

base na certeza sobre a possibilidade de melhorias da condição pessoal e conjuntura vivencial. 

04.  Coragem: o destemor cosmoético para assumir riscos calculados, com base no en-

tendimento da possibilidade de aprendizados e recomposições de erros, enganos e omissões. 

05.  Flexibilidade: a tranquilidade para mudar quando necessário, com base na aprecia-

ção sobre o autamadurecimento ser a revisão criteriosa de conhecimentos, convicções e atitudes. 

06.  Heteroperdoamento: a reavaliação de heterodiagnósticos, com base no reconheci-

mento das chances de reciclagens alheias a partir das autexperiências recicladoras. 

07.  Organização: o acompanhamento do ranking evolutivo pessoal, com base na com-

provação da motivação decorrente de estatísticas sobre as autorrealizações. 

08.  Proatividade: a autodeliberação de desafios autevolutivos, com base na não acomo-

dação às façanhas pessoais e na relevância evolutiva de se checar e ultrapassar os autolimites. 

09.  Realismo: a avaliação diagnóstica sincera de pontos estacionários na autexpressão, 

com base no descontentamento com estagnações e satisfação ao verificar crescimentos autênticos. 

10.  Recinofilia: a prontidão nas renovações intraconscienciais, com base na convicção 

sobre as vantagens evolutivas de corrigir e depurar a autexpressão. 

11.  Semperaprendência: a dileção por neoconhecimentos, neo-habilidades e neocom-

petências, com base na confiança quanto à capacidade crescente de autodidatismo. 

12.  Sustentabilidade: o zelo pela consolidação de patamares já conquistados, com base 

na confirmação de perdas de tempo e esforços pretéritos de retrabalho. 

 

Pseudossenso. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 condições passíveis de promo-

verem o sentimento equivocado de evolução pessoal, ocasionando efeito contrário, ou seja, a es-

tagnação e regressão consciencial: 

1.  Competitividade aguerrida. O sentimento de autevolutividade está prioritariamente 

focado na suplantação de outrem. A mensuração de autoprogressos, associada à atuação alheia, 

seja fracasso ou sucesso, não informa sobre os reais acréscimos no nível evolutivo pessoal. 

2.  Ficção pessoal. O sentimento de autevolutividade está fundamentado no juízo equi-

vocado sobre o autodesenvolvimento. A autocrítica superficial impede a detecção de falhas a se-

rem corrigidas e gera o contentamento autenganoso sobre a própria condição. 

3.  Loc externo. O sentimento de autevolutividade está condicionado à valorização de 

terceiros dos próprios feitos, modos de ser e viver. O desejo de receber palmas coletivas na atual 

Socin Patológica não garante acertos evolutivos e cria ilusões de triunfo. 

4.  Mimese patológica. O sentimento de autevolutividade está ancorado no autodesem-

penho em área já dominada há muitas vidas. A repetição de fórmulas ultrapassadas, se compara-

das aos potenciais atuais da consciência, não acrescenta nada ao repertório de autocompetências. 

5.  Postura anticosmoética. O sentimento de autevolutividade está pautado no sucesso  

a qualquer custo. A utilização de estratégias espúrias para manipulação e dissimulação na ascen-

são em algum contexto sociocultural acarreta débitos grupocármicos atravancadores. 
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6.  Valores intrafísicos. O sentimento de autevolutividade está pautado em valores ape-

nas intrafísicos. O alcance de celebridade, posição socioeconômica e status acadêmico resulta em 

ganhos intrafísicos imediatos, porém podem produzir perdas evolutivas de longa duração. 

 

Senso. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

sensos passíveis de atuarem sinergicamente com o senso autevolutivo na qualificação dos resulta-

dos conscienciais: 

01.  Senso autocrítico. A hiperacuidade autodiagnóstica propiciando melhor exatidão 

nas autoindicações de recins prementes. 

02.  Senso de autexemplarismo. A conscientização das repercussões assistenciais das 

proezas cosmoéticas alimentando a vontade inquebrantável nos esforços autevolutivos. 

03.  Senso de autonomia cosmoética. A confiança nas aptidões evolutivas acumuladas 

na bagagem seriexológica facultando o acatamento prazeroso de neoexperiências desafiadoras. 

04.  Senso de fraternidade. A benevolência espontânea implantando a primazia da as-

sistência cosmoética na eleição de finalidades autevolutivas. 

05.  Senso de intercooperação evolutiva. A consciência da interdependência evolutiva 

estimulando o entrosamento das metas autevolutivas à maxiproéxis grupal. 

06.  Senso de oportunidade evolutiva. O atilamento quanto aos ensejos evolutivos do 

momento vivencial permitindo o aproveitamento eficaz do tempo pessoal. 

07.  Senso de orientação existencial. A identificação realista da autolocalização do con-

texto existencial promovendo o encaixe das autofunções ao timing grupal. 

08.  Senso de parafiliação. O entendimento teático do amparo extrafísico inerente à as-

sistencialidade cosmoética assegurando o apoio nos ortoempreendimentos autevolutivos. 

09.  Senso de pragmaticidade cosmoética. A efetividade na consecução das estratégias 

autevolutivas facilitando a otimização, potencialização e aceleração do rendimento evolutivo. 

10.  Senso de prioridade evolutiva. A inteligência na distinção das tarefas preferenciais 

no espaço-tempo evolutivo beneficiando a convergência dos autesforços para o foco acertado. 

11.  Senso de propósito evolutivo. A firmeza de valores e fins evolutivos embasando  

a perseverança nos procedimentos para o alcance das conquistas autevolutivas. 

12.  Senso do mérito. A compreensão da operosidade requerida para a obtenção de êxi-

tos evolutivos apreciáveis fundamentando o empenho máximo nas autodepurações conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o senso autevolutivo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Estatística  motivadora:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

08.  Neopatamar  libertário :  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Nível  desenvolvimental:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 
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O  SENSO  AUTEVOLUTIVO  PRODUZ  A  INQUIETAÇÃO  SA-
DIA  MOTIVADORA  DE  NEOEMPENHOS.  SABE-SE  HAVER  

INFINIDADE  DE  ORTOVIVÊNCIAS  AINDA  INEXPLORADAS  

NOS  PATAMARES  SUPERIORES  AO  JÁ  CONQUISTADO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na escala de 1 a 5, como avalia o nível de aplica-

ção do próprio senso autevolutivo na presente ressoma? Identifica as áreas existenciais cujos 

escores estão baixos? Qual o diagnóstico? 

 

A. L. 
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S E N S O    A U T O C R Í T I C O  
( A U T O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso autocrítico é a capacidade de a consciência apreciar a si mesma, de 

modo minucioso, sincero, fidedigno e cosmoético, a partir da observação da autexpressão por me-

io de inclinações, motivações, pensamentos, sentimentos, ações, reações e adequações ao contex-

to existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; 

sentimento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de com-

posição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo crítica proce-

de do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; 

Arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Senso de autavaliação crítica. 2.  Consciência autocrítica. 3.  Juízo 

autocrítico. 4.  Tino autocrítico. 5.  Autodesconfiômetro; semancômetro. 

Neologia. As duas expressões compostas senso autocrítico autaplicado e senso autocrí-

tico heteraplicado são neologismos técnicos da Automaturologia. 

Antonimologia: 1.  Autengano. 2.  Autoficção. 3.  Autorrepreensão coerciva. 4.  Auto-

censura antievolutiva. 5.  Autorrepressão. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopesquisologia Evolutiva. 

Coloquiologia: o ato de olhar o próprio umbigo com autocrítica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade evolutiva; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

a flexibilidade pensênica para questionar, ponderar e, caso procedente, modificar as próprias hi-

póteses, opiniões, cognições, posições e convicções. 

 

Fatologia: o senso autocrítico; o cultivo e aprimoramento da capacidade de exercer a au-

tocriticidade na vida diária; o exercício da autocrítica em dose salutar, racional, honesta, constru-

tiva e cosmoética; a distinção precisa de imaturidades e maturidades evolutivas presentes em tra-

ços e comportamentos pessoais; a checagem da veracidade das interpretações pessoais com o co-

tejo entre a ideação e os indicativos da realidade; a perspicácia para apreender o subentendido nas 

interações com consciências, grupos e instituições; a análise crítica das informações obtidas, sem 

aceitá-las automaticamente; o interesse genuíno em conhecer-se cada vez mais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a disposição para 

o esmiuçamento das características da autoconsciencialidade multidimensional e multiexistencial; 

o atilamento quanto às repercussões multidimensionais das automanifestações; a checagem das 

reações energéticas espontâneas indicando erros ideativos e emotividades acobertadas; o estudo 

das paracompanhias demonstrando o gabarito pessoal para receber e prestar assistência; o exame 

da autopersonalidade por meio dos paracomportamentos na projeção lúcida; a abertura ao resgate 

do passado pessoal multiexistencial ao dispor-se sinceramente em conhecer a verdade sobre  

a própria consciência. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo observação detalhista–interpretação fidedigna–autojuí-

zo realista; o sinergismo observação-reflexão-coerência-clareza. 

Principiologia: o princípio da indisfarçabilidade das energias conscienciais (ECs);  

o princípio da insustentabilidade da mentira; o princípio de evitação do estupro evolutivo;  

o princípio de ninguém conseguir esconder-se para sempre da verdade sobre si mesmo; o princí-

pio de ser preferível a realidade à mais doce ilusão; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); 

o princípio evolutivo da autossinceridade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as abordagens ao pró-

prio ego. 

Teoriologia: a teática da Descrenciologia. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas energéticas; as técnicas proje-

tivas; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico; a técnica de qualificação cosmoética da in-

tenção; a técnica da checagem holossomática; a técnica do sobrepairamento analítico. 

Laboratoriologia: as autopesquisas nos laboratórios conscienciológicos. 

Efeitologia: os efeitos das heterocríticas na depuração autocrítica. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses sobre a autopersonalidade. 

Ciclologia: o ciclo erro-retificação-acerto. 

Binomiologia: o binômio autocrítica rigorosa–heterocrítica cosmoética; o binômio au-

tocrítica falha–heterocrítica mordaz; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: a interação autopesquisofilia-heterocriticofilia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo do autojuízo crítico até a conquista da omnicrí-

tica cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio autotransparência-autenticidade-autoconhecimento. 

Polinomiologia: o polinômio vivenciar-ajuizar-refletir-definir; o polinômio autocrítica- 

-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo autodignidade cosmoética / autocomplacência. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a recinofilia. 

Holotecologia: a criticoteca; a analiticoteca; a apriorismoteca; a patopensenoteca; a cos-

moeticoteca; a psicologicoteca; parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Automaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; 

a Criticologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Autenganologia; a Parapatologia;  

a Projeciologia; 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 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; o autoimperdoador. 

 

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-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20143 

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; a autoimperdoadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sa-

piens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso autocrítico autaplicado = a competência para a avaliação da autex-

pressão fidedigna com a própria realidade consciencial; senso autocrítico heteraplicado = a com-

petência para a avaliação fidedigna da própria isenção e aptidão na heterocrítica. 

 

Culturologia: a cultura do omniquestionamento. 

 

Indicadores. Concernente a Motivaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 

repercussões existenciais com base na autoconscientização teática do senso autocrítico: 

01.  Abertismo consciencial: a disponibilidade para enfrentar de peito aberto as realida-

des, com base na confiança no autojuízo para construir pareceres realistas e precaver-se. 

02.  Antivitimização: a admissão da autorresponsabilidade pelos percalços do presente, 

com base na pesquisa criteriosa e descoberta de erros pregressos. 

03.  Autodesassedialidade: o corte imediato das intervenções assediadoras, com base na 

detecção de mudança na lógica pensênica quando comparada aos padrões usuais conhecidos. 

04.  Autoimagem realista: a inferência quanto à imagem pública próxima da real im-

pressão causada, com base na sagacidade diante das heterorreações à automanifestação. 

05.  Autoimperdoamento: a proatividade no deslinde e dissolução de itens criticáveis 

na autexpressão, com base no autocompromisso de corte de quaisquer leniências autocorruptoras. 

06.  Autonomia pensênica: a liberdade de pensamento, com base na firmeza nos auto-

critérios para interpretar ocorrências, inferir razões, concluir e rever juízos a partir de neodados. 

07.  Autovalor genuíno: a mensuração fidedigna da autoutilidade, com base na 

assunção de intenções, sentimentos, fraquezas, insucessos, limites, potenciais, fortalezas, 

virtuoses e êxitos. 

08.  Comprometimento: a motivação para contribuir para o bem comum, com base na 

confirmação de a não apropriação da parcela pessoal de obrigações sobrecarregar à outrem. 

09.  Discrição: a dosagem dos atos para não perturbar ou constranger, com base na men-

suração do aparecer, falar, calar ou elipsar-se concordante com a autofunção no contexto. 

10.  Heterocriticofilia: o acolhimento às críticas enquanto fonte de dados capaz de pre-

encher pontos cegos das autavaliações, com base na confiança no apuro do grau de procedência. 

11.  Heteroperdoamento: a empatia para compreender imaturidades alheias, com base 

na constatação do contentamento advindo do perdão recebido e da restituição aceita pelo outro. 

12.  Honestidade: a honradez de assumir ignorâncias, falhas e trafares autodescobertos 

ou denunciados, com base na segurança nos autotrafores mobilizados para aprender e restaurar. 

13.  Recinofilia: a disposição permanente para aprimorar a autexpressão, com base no 

hábito de observar-se, avaliar-se e compromissar-se com a não reiteração de erro identificado. 

14.  Semperaprendência: a curiosidade sadia de compreender a evolução consciencial, 

com base na comprovação das lacunas e limitações da autobagagem cognitiva. 

 

Pseudossenso. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 condições passíveis de promo-

verem o sentimento equivocado de autocriticidade não correspondente ao senso autocrítico: 

1.  Autexposição trafarista. O sentimento de autocriticidade é reduzido à confissão pú-

blica de erro ou falha pessoal, sem advir o compromisso com a retificação ou recin. A aceitação 
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da própria realidade sem expectativas idealizadas inclui o constrangimento íntimo pelas próprias 

imaturidades, sanado com o compromisso assumido consigo de autaperfeiçoamento contínuo. 

2.  Autoculpabilização ansiolítica. O sentimento de autocritidade é entendido equivo-

cadamente enquanto autorrecriminação ferrenha, pontual, capaz de aliviar a angústia pela erronia 

identificada ao considerar-se punido e liberto para reincidir quando aprouver. A autoculpa inca-

paz de impulsionar a atos retificadores consiste em ardil para tentar acobertar de si próprio a in-

tenção de perseverar na autocorrupção. 

3.  Autoflagelação permanente. O sentimento de autocriticidade é experimentado en-

quanto solilóquio de autocensura, acusador, excessivo e continuado, sobre a própria forma de 

agir, sentir, expressar e realizar, com o monopólio da atenção em imperfeições, falhas e insuces-

sos. A consciência ciente da assunção de postura assistencial ser a mais evolutiva, mantém-se co-

erente ao ser gentil consigo durante as autanálises, mesmo nos momentos de maior firmeza auto-

crítica. 

4.  Cantilena autassediante. O sentimento de autocriticidade é apaziguado com a rumi-

nação de lamúrias sobre o próprio jeito de ser, verbalizadas ou não, repetidas de modo enfadonho 

e indiferente, sem qualquer envolvimento pessoal para encontrar soluções para dirimir as recla-

mações. O intento de anestesiamento da autocrítica com a ladainha queixosa tente ao fracasso, 

pois é incapaz de suspender por muito tempo o peso na consciência pela negligência com o pró-

prio tempo evolutivo. 

5.  Hipercriticidade acrítica. O sentimento de autocriticidade é atribuído à habilidade 

de tecer julgamento duro, mordaz, exigente e trafarista sobre tudo e todos, proclamando-se realis-

ta e, muitas vezes, apelando para deboches, ridicularizações e implicâncias, sem contudo atinar-se 

quanto aos excessos da postura assediadora adotada. A consciência autocrítica possui a atenção 

dividida entre o ato de observar, interpretar, refletir e emitir pareceres, e a avaliação da motiva-

ção, intenção e isenção na heterocrítica. 

6.  Perfeccionismo. O sentimento de autocriticidade é vivenciado enquanto cobrança ín-

tima de alcance de perfeição capaz de travar a concretização das metas ao sempre considerar os 

resultados abaixo do idealizado. A opção por primar pela excelência evolutiva inclui o autodiscer-

nimento para encontrar o auge do satisfatório dentro do exequível no momento evolutivo. 

7.  Pseudadmissão ardilosa. O sentimento de autocriticidade é simulado por meio de 

falsa admissão do malfeito, da boca para fora, enquanto estratégia para ganhar tempo e cessar he-

terocríticas quando, na verdade, não há menor intenção de fazer algo a respeito. A autocrítica ge-

nuína, abrangente, constata os autoprejuízos evolutivos com a perda da credibilidade perante as 

consciências lúcidas não ludibriáveis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso autocrítico, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

10.  Juiz  existencial:  Heterocriticologia;  Neutro. 

11.  Juízo  de  valor:  Heterocriticologia;  Neutro. 

12.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
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13.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

14.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

15.  Teleguiado  autocrítico:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  PERSPICÁCIA  AUTOCRÍTICA  ALIADA  À  PRONTA  ATUA-
ÇÃO  PARA  APRENDER,  RESTITUIR  E  ACERTAR  EMBASA  

O  AUTAPERFEIÇOAMENTO.  CONHECER-SE  É  APREENDER  

OS  CONTEÚDOS  ESSENCIAIS  À  AUTEVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, julga conhecer-se bem? Quais indicadores fun-

damentam tal resposta? 

 
Bibliografia  Específica: 
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S E N S O    D E    A U T O C O N T I N U I D A D E    M U L T I E X I S T E N C I A L  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de autocontinuidade multiexistencial é a autoconscientização da 

conscin, homem ou mulher, quanto à autoinclusão em fieira de vidas intra e extrafísicas, pregres-

sas e porvindouras, aplicada às escolhas, posturas e atos do cotidiano. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composi-

ção auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo continuidade 

deriva do mesmo idioma Latim, continuitas, “continuidade”. Apareceu no Século XVII. O ele-

mento de composição multi procede também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em 

grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. A palavra existencial vem 

igualmente do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; 

deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Senso de multiexistencialidade pessoal. 2.  Senso de autosseriéxis.  

3.  Senso de eternidade pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de autocontinuidade multiexistencial, senso 

de autocontinuidade multiexistencial rudimentar e senso de autocontinuidade multiexistencial 

consolidado são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Sentimento mítico de imortalidade pessoal. 2.  Noção de vida intra-

física única. 3.  Noção de autofinitude. 4.  Mundividência eletronótica. 

Estrangeirismologia: o timeline seriexológico; o background consciencial singular;  

o networking multidimensional e pluriexistencial transformando-se em círculo de amizades raras. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holobiografologia Pessoal. 

Coloquiologia: a possibilidade de ser e viver melhor no porvir sendo luz no fim do túnel. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolução lúcida; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os 

holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; a autopensenização seriexológica; o materpensene pessoal indican-

do o nível de autoconsciencialidade alcançado; a atenção aos rastros pensênicos deixados ontem  

e hoje; a fôrma holopensênica preparada calculadamente para o amanhã. 

 

Fatologia: o senso de autocontinuidade multiexistencial; o enfoque às realidades intra, 

inter e extraconscienciais sob a ótica da Seriexologia; a automundividência renovada pela pers-

pectiva da perenidade pessoal; os neovalores para o emprego evolutivo da vida humana; a dimi-

nuição de autenganos sobre as ilusões intrafísicas; o estudo das condições e ocorrências atuais 

abrangendo possíveis repercussões de retrovidas; a personalidade entendida enquanto resultado 

de inúmeras experiências anteriores intra e extrafísicas; a autobiografia contextualizada em multi-

autobiografias passadas; os indícios holobiográficos; os retrocondicionamentos atuantes na Etolo-

gia atual; os retrovícios vislumbrados no porão consciencial manifesto; os retrotalentos demons-

trados nas superdotações manifestas; a autoconscientização quanto aos autocomprometimentos 

grupocármicos, conhecidos e inferidos; a autoconscientização quanto à diversidade de experiên-

cias existenciais possíveis; a autoconscientização quanto ao livre arbítrio; as autoprioridades obje-

tivando a melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o reconhecimento de o futuro pertencer ao 

saldo da FEP; o preparo para a autodessoma lúcida e futura intermissão a qualquer tempo. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20147 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o preparo inter-

missivo favorecendo a recuperação de cons; a importância da autopesquisa holobiográfica em vi-

sita à parapsicoteca; a autoconsciência das razões evolutivas para o restringimento intrafísico;  

a autoconsciência do papel da automaturidade no acesso às autorretrocognições sadias; a auto-

consciência do valor elucidativo da projetabilidade lúcida; o impacto social dos relatos de experi-

ências de quase morte (EQMs); a admissão das ações atuais gerarem evocações de consciexes do 

retroconvívio; a higidez do estado intraconsciencial sendo o empenho-mor, perene, em qualquer 

dimensão de manifestação consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automemória-autoparapsiquismo-interassistencialidade 

cosmoética; o sinergismo recuperar retrotalentos–domar retrotendências nocivas. 

Principiologia: o princípio da primazia evolutiva da existência presente; o princípio da 

conservação holomnemônica dos patrimônios evolutivos; o princípio da singularidade do patri-

mônio vitalício individual; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da 

evolução interassistencial; o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio da 

primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas. 

Codigologia: a depuração do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria do holossoma; a teoria da holobiografia;  

a teoria da holomemória; a teoria do holocarma; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria 

da auto-herança consciencial; a teoria do autorrevezamento multiexistencial. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas projetivas; as técnicas de desenvolvi-

mento parapsíquico; as técnicas conscienciométricas; a técnica de viver cosmoeticamente; a téc-

nica da cápsula do tempo cinemascópica; a técnica do autorrevezamento multiexistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos da autosseriexialidade; o efeito avalanche dos atos interpresidiá-

rios; o efeito bola de neve dos atos cosmoéticos; os efeitos no holossoma dos acertos e erros em 

diferentes tempos existenciais; os efeitos da longevidade lúcida no compléxis; os efeitos dos ex-

trapolacionismos parapsíquicos no empenho autevolutivo; os efeitos do senso de autocontinuida-

de multiexistencial no autocomprometimento com a saúde planetária. 

Neossinapsologia: as neossinapses da multiexistencialidade pessoal. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo esquecimento-rememoração; o ciclo res-

tringimento intrafísico–recuperação de cons; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ci-

clo chegar-partir; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: as motivações prioritárias e o senso autevolutivo; as oportunidades pro-

veitosas e o senso de orientação existencial; as capacitações perseverentes e o senso do mérito; as 

coerências comportamentais e o senso autocrítico; as manifestações fraternas e o senso de grati-

dão; as reconciliações interconscienciais e o senso de justiça holocármica; as perquirições para-

psíquicas e o senso de multidimensionalidade consciencial; as ousadias assistenciais e o senso de 

parafiliação. 

Binomiologia: o planejamento multiexistencial de ortopráxis e o binômio sementeira- 

-colheita; a aquisição multiexistencial de ortocompetências e o binômio paciência-persistência;  

a composição multiexistencial de ortocondutas e o binômio aprendizagem-recomposição; a ex-

pansão multiexistencial de ortoconvívios e o binômio admiração-discordância; a constituição 

multiexistencial de ortoafetos e o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a formação 

multiexistencial de ortovínculos e o binômio diminuir desafetos–construir amigos raros; a conso-

lidação multiexistencial de ortopensenizações e o binômio incorruptibilidade-autopacificação. 

Crescendologia: o crescendo diagnóstico-prognóstico; o crescendo proéxis-compléxis. 
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Polinomiologia: o levantamento do polinômio fatuística-parafatuística-casuística-para-

casuística; a relativização do polinômio gênero-etnia-pátria-classe social. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antago-

nismo patrimônio imaterial / patrimônio material; o antagonismo livre arbítrio / determinismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autolucidez quanto à infinitude pessoal, ao invés de in-

duzir postergações, motivar o aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o paradoxo das auto-

mimeses em favor da defesa da autobiografia poder manchar a holobiografia pessoal. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei da afinidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do retorno; 

as leis do holocarma; as leis da proéxis; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia Humana. 

Filiologia: a biofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a proje-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a ausência da tanatofobia. 

Mitologia: o mito do céu e inferno; o mito da cigarra e da formiga. 

Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a seriexoteca; a dessomatoteca;  

a energoteca; a projecioteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Proexolo-

gia; a Projeciologia; a Retrocogniciologia; a Grupocarmologia; a Holocarmologia; a Prospectivo-

logia; a Preintermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agradecido; o benfeitor; o colaborador; o favorecedor; o apoiante;  

o amparador; o benemérito; o ingrato; o ingratatão; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; 

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-se-

renão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agradecida; a benfeitora; a colaboradora; a favorecedora; a apoiante; 

a amparadora; a benemérita; a ingrata; a ingratatona; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; 

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

a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré- 

-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens paraperquisitor; o Homo 

sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens holomaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de autocontinuidade multiexistencial rudimentar = o fundamenta-

do em teorias, experiências parapsíquicas esparsas, sinais retrocognitivos na personalidade atual  

e inferências lógicas; senso de autocontinuidade multiexistencial consolidado = o fundamentado 

em diversificadas experiências retrocognitivas autocomprobatórias. 
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Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Energossomatologia; a cultura 

da racionalidade paracientífica; a cultura da Dessomatologia; a cultura do Parapsiquismo Inte-

rassistencial Cosmoético. 

 

Eliminações. Nas pesquisas da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

8 condições conscienciais passíveis de serem eliminadas pela conscin lúcida com a construção  

e aprimoramento do senso de autocontinuidade multiexistencial: 

1.  Autodesistência. Sabe ser impraticável renunciar a si mesma. Conviver consigo  

é o destino irrenunciável e perpétuo de toda consciência. 

2.  Desamor. Sabe serem as consciências inseparáveis e evocáveis. Interligadas eterna-

mente e com influências recíprocas, vale admitir ser de interesse comum a pacificação mútua. 

3.  Desânimo. Sabe ser sempre tempo de recomeçar. Cada conquista evolutiva é bem 

pessoal inalienável e resgatável no continuum vivencial ressoma-dessoma-intermissão. 

4.  Desesperança. Sabe ser a futura condição íntima e existencial autoedificada hoje. No 

aqui-agora-já está a decisão de abrilhantar o próximo minuto a ser vivido. 

5.  Desespero. Sabe serem os erros reparáveis e fontes de aprendizagem. Reflexão e ação 

reparadora dirimem culpas, extraem lições, minimizam danos e predispõem ao acerto. 

6.  Estagnação. Sabe serem as oportunidades e companhias dispensadas, facilitadores 

perdidos. Paralisação tem preço: incremento de esforços requeridos para as mesmas conquistas. 

7.  Inconsequência. Sabe serem os atos de hoje repercutíveis a curto, médio e / ou longo 

prazos. Sem olhar as sementes lançadas, de nada adiantarão as queixas sobre os frutos colhidos. 

8.  Postergação. Sabe ser difícil a orquestração multidimensional de ambientes otimiza-

dos e encontros providenciais. Conjunturas pró-evolutivas únicas requerem vidas de preparo. 

 

Patrimônio. Tendo em vista a admissão teática da perenidade pessoal, eis, por exemplo, 

em ordem alfabética, 10 patrimônios autevolutivos permanentes, cujo investimento para aquisição  

e ampliação pode ser realizado independentemente da idade física ou condição existencial, capa-

zes de gerar rendimentos sadios nas diversas dimensões de manifestação: 

01.  Patrimônio afetivo: as empatias e amizades consolidadas. 

02.  Patrimônio assistencial: os auxílios desinteressados e bem sucedidos. 

03.  Patrimônio cognitivo: os conhecimentos hauridos do Cosmos. 

04.  Patrimônio competencial: as habilidades dominadas e aperfeiçoadas. 

05.  Patrimônio gesconológico: as obras úteis publicadas e o know-how da escrita. 

06.  Patrimônio intelectivo: os atributos intelectuais desenvolvidos. 

07.  Patrimônio parapsicosférico: as energias pessoais salutares e harmonizadas. 

08.  Patrimônio parapsíquico: as sensibilidades extrassensoriais desenvolvidas. 

09.  Patrimônio retrocognitivo: as retrossenhas favorecedoras de rememorações. 

10.  Patrimônio traforístico: os trafores adquiridos e aprimorados. 

 

Teoria. Há consciências admitindo teoricamente a existência de vidas passadas e futuras. 

Entretanto, não aplicam tal conhecimento ao elegerem posicionamentos, condutas e ações no coti-

diano, seja em todas ou em específicas áreas da autexpressão. 

Incoerência. Por meio de abordagens superficiais, irrefletidas, tentam, inutilmente, con-

ciliar o conceito de multiexistencialidade pessoal com a manutenção de valores culturais mera-

mente intrafísicos, acarretando autoincoerências, autenganos e possíveis dramas de consciência 

no futuro. 

Teática. Por outro lado, o desenvolvimento do senso de autocontinuidade multiexisten-

cial requer a busca consciente por atuações coerentes com a perspectiva da eternidade pessoal. 

Tal desafio exige ponderações demoradas, periódicas, para o exame de fatos, parafatos e autovi-

vências, a fim de extrair conclusões, ilações, convicções, propósitos, decisões e deliberações para 

o autogerenciamento existencial evolutivamente prolífico. 
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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 senso de autocontinuidade multiexistencial, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Autocomprovação  energossomática:  Paracogniciologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

03.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

04.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Continuidade  extrafísica:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Despedida:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

12.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Seriéxis  alheia:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Teleobiotipologia:  Ressomatologia;  Neutro. 

 

ADMITIR  E  AGIR  PAUTANDO-SE  NA  AUTOCONTINUIDADE  

MULTIEXISTENCIAL  É  CONSIDERAR  CADA  MINUTO  VIVIDO  

NOVA  OPORTUNIDADE  PARA  AMPLIAR  OS  PATRIMÔNIOS  

AUTEVOLUTIVOS  E  ENRIQUECER  O  PRÓPRIO  FUTURO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a autosseriéxis nas predileções cotidi-

anas? Quais decisões, posturas, atuações e realizações comprovam tal resposta? 

 

A. L. 
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S E N S O    D E    A U T O D O A Ç Ã O    C O S M O É T I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de autodoação cosmóetica é a conscientização quanto à satisfação 

íntima e às vantagens evolutivas hauridas com a dedicação discernida dos autesforços para o ofe-

recimento sincero do melhor da autoconsciencialidade em prol da heteropromoção evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; 

sentimento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de com-

posição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo doação pro-

cede do idioma Latim, donatio, “ação de dar; dádiva; presente; brinde; doação”. Apareceu no Sé-

culo XIII. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; uni-

verso”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo vem do mesmo idioma Grego, kós-

mos. Apareceu, no idioma Português no Século XIX. O vocábulo ética provém 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.  Senso de interassistência cosmoética. 2.  Senso altruístico. 3.  Senso 

de auxílio fraterno. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de autodoação cosmoética, senso de auto-

doação cosmoética mínimo e senso de autodoação cosmoética máximo são neologismos técnicos 

da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Inapetência ao auxílio. 2.  Inassistência. 3.  Egoísmo. 

Estrangeirismologia: o helper; o strong profile cosmoético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; o abertismo pensênico ao ou-

tro; o tempo pensênico dedicado ao encontro de soluções assistenciais. 

 

Fatologia: o senso de autodoação cosmoética; a autoconsciência assistencial; a escolha 

por transmitir o melhor de si para os compassageiros evolutivos; a responsabilidade advinda da 

assunção dos autotrafores; a renúncia ao próprio egão em prol de metas evolutivas prioritárias;  

o autossacrifício sadio, discernido, desinteressado, silencioso e cosmoético; as concessões cosmo-

éticas; os solilóquios ocupados produtivamente com o outro; a linha assistencial de eleição; a ve-

rificação autocrítica das áreas de atuação nas quais resulta maior rendimento assistencial no atual 

contexto e momento existencial; a rotina de auxílio aos demais; a vida dedicada ao próximo. 

 

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

genética à doação; a autodisponibilidade holossomática para a doação fraterna; a autodisposição 

para o aumento da tara parapsíquica; a doação espontânea de energias conscienciais (ECs); os ba-

nhos energéticos pós-doações confirmando a acabativa bem sucedida; a volitação amparada revi-

gorante após as atuações projetivas assistenciais; a expansão energossomática objetivando a inter-

venção energética capaz de favorecer a mesma expansão no receptor; a expansão mentalsomática 

objetivando a escrita capaz de propiciar a mesma expansão nos leitores; as ortoenergizações dedi-

cadas à harmonização de consciências e ambientes. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistencial entre equipin e equipex amparadora; o si-

nergismo das minipeças lúcidas do maximecanismo interassistencial; o sinergismo força presen-

cial–autoridade cosmoética; o sinergismo palavras esclarecedoras–energias empáticas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução conjunta inte-

rassistencial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica;  

o princípio da interdependência; o princípio do menos doente ajudar ao mais doente; o princípio 

de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio da economia de males; o princí-

pio “na dúvida, abstenha-se”; o princípio da autocura; o princípio dos fins não justificarem os 

meios. 

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

depurando as autodoações; o código grupal de Cosmoética (CGC) instaurando o primado da inte-

rassistencialidade. 

Teoriologia: a teoria da invéxis; a teoria da dupla evolutiva; a teoria do teleguiamento 

autocrítico; a amortização de dívidas descritas na teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica do arco voltaico cra-

niochacral; a técnica de evitação do estupro evolutivo; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; 

a técnica da edição gratuita do livro pessoal; as técnicas e paratécnicas assistenciais. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial dos voluntários; o voluntariado pacífico; o vo-

luntariado docente; o voluntariado jurídico; o voluntariado na saúde; o voluntariado na escrita;  

o voluntariado da tares; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue da doação cosmoética; os efeitos da gratidão na auto-

motivação interassistencial; os efeitos revigorantes do mimo energético; os efeitos revitalizantes 

do bate-papo útil e agradável; os efeitos da força presencial na eficácia assistencial; os efeitos 

evolutivamente inassistenciais do assistencialismo; os estudos sobre os efeitos do tipo sanguíneo 

na predisposição assistencial. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses assistenciais. 

Ciclologia: o ciclo doação-recepção; o ciclo de primeneres (cipriene). 

Enumerologia: o senso autocrítico regrando a atuação assistencial; o senso autevolutivo 

aprimorando as competências altruísticas; o senso de gratidão fortalecendo a motivação coopera-

tiva; o senso de utilidade pessoal assegurando o valor do auxílio prestado; o senso de orientação 

existencial direcionando os autossacrifícios evolutivos; o senso do mérito orientando a seleção do 

público-alvo; o senso de multidimensionalidade pessoal promovendo o atendimento holossomáti-

co; o senso de autocontinuidade multiexistencial expandindo o planejamento assistencial; o senso 

de parafiliação propiciando as cointervenções terapêuticas; o senso universalista embasando  

a omnidoação cosmoética. 

Binomiologia: a equilibração do binômio recebimento-retribuição; a dosificação do bi-

nômio tacon-tares; a calibragem do binômio apego-desapego; a exercitação do binômio admira-

ção-discordância; a vivência do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a otimização 

do binômio sementeira-colheita; a conquista do binômio autabnegação-moréxis. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação vida assistencial–vida de 

transpiração. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo gestação humana–gestação consciencial; o cres-

cendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio boa intenção–boa vontade–autodiscernimento; o trinômio 

intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

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

o polinômio da interassistência disponibilidade-empenhabilidade-imparcialidade-criteriosidade; 

o megapolinômio interassistencial consciencioterapia gratuita–docência conscienciológica–auto-

parapsiquismo teático–autorado cosmoético. 
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Antagonismologia: o antagonismo doação declarada / doação anônima; o antagonismo 

doação visível / doação invisível; o antagonismo doação consciente / doação inconsciente; o an-

tagonismo doação condicional / doação incondicional; o antagonismo doação discernida / doa-

ção irrefletida; o antagonismo doação universal / doação exclusivista; o antagonismo doação 

temporária / doação permanente; o antagonismo doação de sobras / omnidoação. 

Paradoxologia: o paradoxo do assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo da 

relevância de saber receber o amparo para melhor amparar aos demais; o paradoxo tarístico 

ideias impactantes–ECs acolhedoras; o paradoxo da ultrapassagem dos limites da doação, em 

vez de ajudar, poder prejudicar o assistido; o paradoxo do incremento das ECs para qualificar  

a doação energética; o paradoxo da criança doadora; o paradoxo da gratificação com a auto-

doação desinteressada. 

Politicologia: as políticas públicas de doação de órgãos e tecidos; a política de campa-

nhas de doação; a política de doação dos direitos autorais e patrimoniais das obras consciencio-

lógicas escritas. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a amparofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a laborfilia; a energofilia;  

a cognofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: a desconstrução do mito da santidade; a eliminação do mito do herói. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a comunicoteca; a convivioteca; a traforoteca;  

a terapeuticoteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturo-

logia; a Tenepessologia; a Epiconologia; a Ofiexologia; a Mecenatologia; a Retribuiciologia;  

a Cuidadologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin large; a conscin atratora; a equipex amparadora. 

 

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; o mecenas; o patrocinador;  

o benemérito; o amparador intrafísico. 

 

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; a mecenas; a patrocinadora;  

a benemérita; a amparadora intrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autos-

sufficiens; o Homo sapiens teleguiatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de autodoação cosmoética mínimo = a disponibilização de parcela 

do tempo pessoal à atividade assistencial; senso de autodoação cosmoética máximo = a disponibi-

lização do tempo existencial às atividades assistenciais multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da doação; a cultura da megafraternidade teática. 

 

Doações. A doação de si mesmo pode abranger diversos elementos, não excludentes, tais 

como os 10 listados em ordem alfabética, com respectivos exemplos: 

01.  Afeto: a simpatia; o acolhimento; o carinho; o consolo; o olhar fraterno; o ombro 

amigo; o sorriso; a solidariedade. 

02.  Energia: a bioenergia; a coenergização amparada; a energia consciencial balsâmica; 

o ectoplasma. 

03.  Experiência: a expertise; o alerta; o depoimento; o labcon pessoal; o testemunho;  

o treinamento laboral. 

04.  Holossoma: a iscagem lúcida; a semipossessão benigna; a Pré-Maternologia; a tene-

pes 24 horas. 

05.  Intelecção: a criatividade; a ideia; a ilação; a opinião; a sugestão; a verpon; o argu-

mento; o esclarecimento. 

06.  Matéria orgânica: a medula óssea; o leite materno; o órgão; o osso; o óvulo; o es-

perma; o sangue; o tecido; o útero gestante. 

07.  Patrimônio: os artefatos do saber; o automóvel; o copyright; o dinheiro; o imóvel;  

o objeto. 

08.  Suprimento vital: a água; o alimento; o agasalho. 

09.  Tempo: a ação; a atenção; a atividade mental; o ensino; a escuta; o solilóquio. 

10.  Trabalho: o conhecimento; a destreza; o esforço; a habilidade; a perícia. 

 

Priorologia. Sob a análise da Evoluciologia, existem autodoações prioritárias, passíveis 

de acelerarem a evolução pessoal e alheia. Do mesmo modo, há autodoações estagnantes e até 

cosmoeticamente compromotedoras, portanto regressivas. Cabe à conscin lúcida avaliar e elencar, 

criteriosamente, o tipo e o teor dos oferecimentos pessoais. 

 

Atributos. Nas pesquisas da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

12 qualidades pessoais importantes na aquisição e desenvolvimento do senso de autodoação cos-

moética: 

01.  Autocrítica: a qualificação cosmoética da intenção assistencial. 

02.  Autodiscernimento: a diferenciação entre a hora de doar-se e a de abster-se. 

03.  Benignidade: a prestimosidade generosa espontânea. 

04.  Comedimento: a autoconsciência quanto à não extrapolação do próprio fôlego. 

05.  Cosmovisão: a especificação da doação necessária, nem sempre igual a solicitada. 

06.  Detalhismo: a precisão na delimitação dos limites do assistido. 

07.  Hiperacuidade: a agudez na identificação das solicitações implícitas de auxílio. 

08.  Memória: a rememoração de êxitos assistenciais pregressos automotivadores. 

09.  Otimismo: a confiança na capacidade recinológica do assistido. 

10.  Paciência: o aguardo tranquilo de resultados assistenciais de longo prazo. 

11.  Pragmatismo: o atilamento quanto às ações possíveis e emergenciais. 

12.  Traforismo: a garimpagem do lado melhor do assistido a ser fortalecido. 

 

Indicadores. Concernente à Motivaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

repercussões do senso de autodoação cosmoética: 

01.  Amparabilidade: a predisposição à atuação conjunta com o amparo funcional, com 

base no aval extrafísico recebido pela busca reiterada de ortopráxis. 
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02.  Atração consciencial: o magnetismo exercido em conscins e consciexes carentes, 

com base na holosfera benévola e doadora. 

03.  Autestima: a admissão do próprio valor, com base na constatação das benesses 

alheias surgidas de simples ações pessoais cotidianas. 

04.  Autoconfiança: a firmeza no próprio gabarito assistencial, com base no repertório 

de auxílios bem sucedidos. 

05.  Autoqualificação: a motivação para o autaprimoramento, com base no interesse em 

doar-se cada vez mais e com maior eficácia. 

06.  Bom humor: a manutenção do estado de ânimo positivo, com base na autocompro-

vação das influências ambientais advindas da própria pensenização. 

07.  Desapego: o criterioso desprendimento material, com base na admissão do maior 

patrimônio pessoal ser o saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

08.  Desinibição: o desembaraço na autexpressão e nas interrelações, com base na opção 

pela primazia da ação assistencial sobre quaisquer auto e heterorrepressões. 

09.  Disponibilidade: a prontidão holossomática para assistir onde e quando necessário, 

com base na bagagem de vivências de satisfação derivada de participações evolutivas oportunas. 

10.  Pacificação: a acalmia íntima, com base no reconhecimento de estar fazendo o me-

lhor dentro das condições pessoais e existenciais. 

11.  Proatividade: a antecipação de solicitações assistenciais, com base no exercício de 

buscar entrever as necessidades evolutivas do momento. 

12.  Recinofilia: o afinco na autocapacitação evolutiva, com base na predileção por apri-

morar, em quantidade e qualidade, as autodoações. 

 

Eliminações. No universo da Recinologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 con-

dições conscienciais passíveis de serem eliminadas pela conscin com a construção do senso de 

autodoação cosmoética: 

1.  Alienação. Sabe sempre haver algo a ser feito para suprir o manancial de carências no 

atual estágio evolutivo terrestre. Pequenas gentilezas angariam simpatias e estreitam relações. 

2.  Ansiosismo. Sabe pela experiência não serem rápidas as mudanças evolutivas defini-

tivas. O assistente veterano não desanima fácil perante os titubeios do assistido. 

3.  Autencapsulamento patológico. Sabe ser a maior defesa o suporte extrafísico às in-

terações energéticas assistenciais. A postura doadora busca integrar-se ao Cosmos. 

4.  Autodesvalorização. Sabe existirem necessidades alheias passíveis de serem supridas 

com as próprias expertises. Bagagens evolutivas singulares geram cognições únicas. 

5.  Egocentrismo adulto. Sabe ser farto o acervo de recebimentos pessoais e estar con-

vocado a retribuí-los. Recebe-se mais ao doar de si, se comparado à postura de exigir para si. 

6.  Melindre. Sabe manter o foco na carência do assistido, abrindo mão de orgulhos  

e ressentimentos. Para quem deseja assistir, não há espaço para picuinhas. 

7.  Preconceito. Sabe ser a estigmatização inassistência crassa. Os benfeitores evolutivos 

oferecem os próprios préstimos indiscriminadamente para quem interessar-se. 

8.  Tédio. Sabe surgirem demandas assistenciais em momentos e circunstâncias inusita-

das para quem tem olhos de ver. Oportunidades de auxílio surgem ininterruptamente. 

 

Pseudossenso. Segundo a Enganologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 con-

dições passíveis de promoverem o sentimento equivocado de autodoação: 

01.  Capricho. O sentimento de autodoação surge enquanto impulso ocasional quando 

se está afim. A motivação real para o auxílio é naturalmente despertada diante de requisições legí-

timas dirigidas a si próprio. 

02.  Demagogia. O sentimento de autodoação é explicitado para fazer média e ganhar 

aprovação social. A maior prova de autodoação pode ser sustentar a antipatia gerada pelo esclare-

cimento oportuno e as possíveis incompreensões decorrentes. 
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03.  Desleixo. O sentimento de autodoação surge apenas para as demandas exigindo me-

nos trabalho e sem necessitar a saída da atual zona de conforto. O verdadeiro benfeitor não mede 

esforços no atendimento aos pedidos de assistência. 

04.  Elitismo. O sentimento de autodoação é direcionado somente para atividades cujo 

status é considerado à altura da própria condição. Quem quer realmente ajudar, disponibiliza-se 

para executar o prioritário no momento evolutivo. 

05.  Manipulação. O sentimento de autodoação é simulado devido aos objetivos escusos 

de haurir poder com a criação de dependências. Há vampirizações energéticas e emocionais mas-

caradas em aparentes dedicações assistenciais. 

06.  Mordomia. O sentimento de autodoação é utilizado para fornecer mordomia ao as-

sistido. Fazer pelo outro aquilo a este requerido é inassistência: o impede de caminhar sobre as 

próprias pernas. A superproteção desprotege. 

07.  Negocinho. O sentimento de autodoação ocorre a partir do desejo de obter direta-

mente algo em troca. A autodoação sincera, espontânea, dispensa contrapartidas: compensações  

e gratidões. 

08.  Obrigação. O sentimento de autodoação é entendido enquanto obrigação forçada, 

penosa, devido a lavagens cerebrais multimilenares. O perfil assistencial autêntico brota da com-

preensão racional da dinâmica evolutiva. 

09.  Santificação. O sentimento de autodoação está pautado na vontade de enaltecer  

a própria autoimagem pública. A afeição sincera aos outros implica em autossacrifício lúcido, si-

lencioso, em prol da evolução de todos. 

10.  Sectarismo. O sentimento de autodoação está direcionado à restrito grupo de esco-

lhidos. O interesse genuíno pelos outros é universal, estendendo-se aos componentes da Humani-

dade e Para-Humanidade. 

11.  Suicídio lento. O sentimento de autodoação é entendido enquanto sacrifício da pró-

pria saúde com a ultrapassagem dos limites do próprio soma. O autocuidado do assistente assiste: 

exemplifica o relevo da oportunidade da presente ressoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o senso de autodoação cosmoética, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

07.  Bidoação  pessoal:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Vida  centrífuga:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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QUEM  JÁ  PRECISOU  E  RECEBEU  AUXÍLIOS  PROVIDEN-
CIAIS  SABE  MENSURAR  O  VALOR  DE  DISPONIBILIZAR- 

-SE  PARA  QUEM  PRECISA.  ASSIM  NASCE  O  INTERESSE  

POR  APERFEIÇOAR-SE  NA  AUTODOAÇÃO  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma disponibilizar-se holossomaticamente 

para o auxílio fraterno aos demais? Como pode contribuir com o Cosmos agora? 
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Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20158 

S E N S O    D E    D I G N I D A D E    CO S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de dignidade cosmoética é a autoconscientização teática do valor 

intrínseco de todo ser vivo, intra e extrafísico, manifesta em palavras e atos respeitosos dirigidos  

a si próprio e aos outros. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; 

sentimento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O termo dignidade 

deriva do mesmo Idioma Latim, dignitas, “merecimento; valor; nobreza”. Apareceu no Século 

XIII. O elemento de composição cosmo provém do idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma 

Português no Século XIX. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; 

parte da Filosofia aplicada à moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Senso de brio cosmoético. 2.  Senso de decoro evolutivo. 3.  Senso 

de omnirrespeito. 4.  Senso de integridade consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de dignidade cosmoética, senso de dignida-

de cosmoética autaplicado e senso de dignidade cosmoética heteraplicado são neologismos técni-

cos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Autossabotagem. 2.  Desrespeito. 3.  Subjugação consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Megafraternologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodiscernimentologia; os ortopensenes; a or-

topensenidade; a autopensenização fraterna; a postura cosmoética criando holopensene otimiza-

dor de futuros acertos. 

 

Fatologia: o senso de dignidade cosmoética; o afinco na conservação de postura respei-

tosa independente das condições intra, inter ou extraconscienciais existentes; o discernimento 

quanto ao momento de expressar a indignação cosmoética, sem abalos íntimos ou agressões às 

dignidades; o autorrespeito; o autodesassédio; a disposição sincera para cooperar para o bem-estar 

evolutivo, próprio e alheio. 

 

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

gética favorecendo a sustentação da conduta dignificadora; a captação de parafenômenos indica-

dores do modo mais digno e eficiente de proceder. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da dignidade humana; o princípio da evolução interassisten-

cial; o princípio de os fins não justificarem os meios; o princípio popular “quando 1 não quer,  

2 não brigam”; o princípio popular “a união faz a força”; o princípio da primazia das energias 

conscienciais (ECs) cosmoéticas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica do instante cosmoetificador;  

a técnica da ortodecisão reiterada; a técnica da tábula rasa; a técnica da omissuper; a técnica da 

impactoterapia cosmoética; a técnica do histrionismo tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20159 

Efeitologia: os efeitos do autodesconfiômetro na compostura cosmoética; os efeitos das 

reações holossomáticas em ambientes e seres vivos; os efeitos da autocrítica sincera na delimita-

ção precisa dos autolimites; os efeitos do autovalor realista na consolidação da autoconfiança; 

os efeitos retificadores da descoberta do erro; os efeitos evolutivos dos atos cosmoéticos; os efei-

tos autevolutivos da vida sob o primado da interassistência. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a conscientização dignificante; o discurso dignificante; o afeto dignifi-

cante; o autodomínio dignificante; a autodefesa dignificante; o perdão dignificante; a presença 

dignificante. O discernimento evolutivo elegendo a boa conduta; a empatia assistencial funda-

mentando a boa vontade; a decisão reiterada construindo o bom temperamento; a disciplina emo-

cional conservando o bom humor; a intenção cosmoética firmando a boa índole; a lucidez contex-

tual efetivando o bom-tom; o respeito interconsciencial consolidando a boa reputação. 

Binomiologia: o binômio interconfiança-ortovínculos. 

Interaciologia: a interação lisura-desperticidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo de dignificação do próprio caráter. 

Trinomiologia: o trinômio autenticidade-sinceridade-probidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção. 

Paradoxologia: o paradoxo de as ofensas certamente violarem a dignidade do ofensor 

e, não necessariamente, a dignidade do ofendido; o paradoxo de a reação do ofendido poder de-

negrir em maior grau a própria dignidade se comparado ao agravo sofrido. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a autocriticofilia; a autodesassediofilia;  

a superaciofilia; a coerenciofilia; a neofilia. 

Sindromologia: a extinção da síndrome da autossubestimação; a remissão da síndrome 

da autovitimização. 

Mitologia: o mito do herói; o mito da purificação pelo sofrimento; o mito do mártir;  

o mito da vingança em defesa da honra; o mito de lavar a honra com sangue; o mito do sangue 

azul; o mito da raça pura. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a interassistencioteca; a maturoteca; a tra-

foroteca; a direitoteca; a paradireitoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; 

a Desassediologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Autevoluciologia; a Recinologia;  

a Energossomatologia; 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-
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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 cosmoethicus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapi-

ens scrupulosus; o Homo sapiens probus; o Homo sapiens incorruptibilis; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de dignidade cosmoética autaplicado = a manifestação genuína de 

apreço, consideração, respeito e zelo incondicionais à própria personalidade; senso de dignidade 

cosmoética heteraplicado = a manifestação genuína de apreço, consideração, respeito e zelo in-

discriminados aos demais seres vivos. 

 

Culturologia: a cultura do respeito à dignidade humana; a cultura de defesa dos direi-

tos humanos; a cultura de proteção dos direitos dos animais; a cultura do respeito às diferenças 

individuais; a cultura da paz; a cultura da interassistência cosmoética multidimensional. 

 

Dignidade. No tocante à Definologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 nuances 

do conceito da dignidade cosmoética: 

01.  Aprendizagem. Ações e reações dignas são aprendidas e relacionam-se com a capa-

cidade de autocontrole sobre as próprias inclinações emocionais. 

02.  Autoconcessão. A dignidade pessoal é empossada pela própria consciência. Tentati-

vas de exigir do outro a concessão da própria dignidade e a validação do próprio valor tendem  

a ser frustras, principalmente na atual Era das Consréus (Ano-base: 2015). 

03.  Autodegradação. Há condutas capazes de conduzir a crescente degeneração da 

consciência, mantida atolada em patologias e sem forças para ações superadoras de resgate da 

própria dignidade. 

04.  Autorreferência. Na conservação da autodignidade, a decisão de fazer o correto in-

depende da presença de observadores, pois o juiz é a própria consciência e o objetivo principal  

é sentir-se bem consigo, livrando-se de autoculpas e dramas íntimos decorrentes de autocorrup-

ções. 

05.  Credibilidade. A atuação da consciência digna tende a inspirar e infundir considera-

ção nas testemunhas e paratestemunhas. 

06.  Direito. O mau comportamento e o mal feito não são justificativas para desrespeitar 

o direito à dignidade do agente. Oferecer tratamento digno educa sobre dignidade. 

07.  Espelhamento. O atentado à dignidade de conscins, consciexes e pré-humanos afeta  

a dignidade do observador enquanto integrante da Humanidade Terrestre, intra e extrafísica. Do 

contrário, a preservação da dignidade do outro reforça o senso de dignidade do observador, ao 

ver-se enquanto ser vivo merecedor de valorização e respeito. 

08.  Ortoconduta. A autodignidade é consolidada ato a ato, com vigilância, rigor e meti-

culosidade nas autocondutas, para a conquista de Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) íntegra. 

09.  Sensibilização. A tomada de consciência quanto à dignidade impulsiona a aquisição 

da sensibilidade para reconhecer quando se está a ameaçá-la no trato ou abordagem aos outros  

e a si mesmo. 

10.  Tratamento. O oferecimento de tratamento digno não significa acumpliciamento 

com a conduta lesiva, mas a separação entre ato e ator na aplicação das medidas reeducativas de-

mandadas sem aviltar dignidades. 

 

Responsabilidade. Do ponto de vista da Cosmoética, a autodignidade enquanto respeito 

à própria personalidade e lealdade aos próprios princípios é responsabilidade pessoal, bem como 

a capacidade de prevenir e até resistir aos possíveis ataques externos à dignidade pessoal sem per-

da da lucidez quanto ao autovalor. 
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Autoproteção. Tal empreitada requer força da personalidade capaz de não vulnerabili-

zar-se diante dos maus tratos recebidos, sabendo proteger a própria integridade psíquica e brio 

cosmoético. 

Desequilíbrio. Entretanto, reiterados ataques à dignidade podem causar traumas emocio-

nais e dúvidas quanto ao valor pessoal naqueles sem recursos autodefensivos, criando autassédios 

tendentes a serem mantidos mesmo na ausência de heterassediadores. 

Autorrespeito. Zelar pela própria dignidade fortalece a personalidade para o enfrenta-

mento dos inevitáveis desafios existenciais, favorecendo o alcance de soluções evolutivamente 

exitosas para todos os envolvidos. 

Senso. Ponderações sobre o senso de dignidade cosmoética conscientizam sobre a rele-

vância da condição intraconsciencial imperturbável para a manutenção da autexpressão coerente 

com os elegidos preceitos evolutivos em quaisquer circunstâncias. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de dignidade cosmoética, indicados para a expan-

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

dos: 

01.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

02.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

05.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Erro  digno:  Errologia;  Nosográfico. 

09.  Escrúpulo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Honra  ectópica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

11.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

AVILTAR  A  DIGNIDADE  ALHEIA,  ULTRAJA  A  PRÓPRIA.  
FERIR  A  PRÓPRIA  DIGNIDADE,  OFENDE  A  DE  TODOS. 
EIS  O  CICLO  DE  ASSEDIALIDADES  À  ESPERA  DE  SER  

BANIDO  DO  PLANETA  PELAS  CONSCIÊNCIAS  LÚCIDAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca desenvolver o senso de dignidade cosmoé-

tica? Tal empreitada resultou em atitudes em prol da mitigação de auto e heterassédios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Hicks, Donna; Dignidade: o Papel que desempenha na Resolução de Conflitos; (Dignity: The Essential 

Role it plays in Resolving Conflict); pref. Desmond Tutu; trad. Fernanda Barrão; revisora Sandra Pereira; 240 p.; 22 caps.; 
3 citações; 2 enus.; 1 foto; 70 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; Bizâncio; Lisboa; Portugal; 2013; páginas 11 a 17 e 21 a 226. 

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; 
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glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

196, 224, 227, 239 e 245. 

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 268, 316, 
1.028 e 1.037. 

4.  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; páginas 136, 238, 405, 443, 575, 588, 654 e 666. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de fraternidade é a capacidade da consciência lúcida vivenciar  

a afetividade teática harmoniosa entre todos os princípios conscienciais em evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. A palavra fraternidade 

procede igualmente do idioma Latim, fraternitas, “fraternidade; parentesco entre irmãos; união 

entre povos”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Senso fraternal; senso gregário. 02.  Senso comunitário. 03.  Senso 

grupal. 04.  Senso grupocármico. 05.  Senso cosmopolita. 06.  Senso universalista. 07.  Senso de 

convivência; senso de equipe. 08.  Humanitarismo; senso de Humanidade. 09.  Senso de Para-Hu-

manidade. 10.  Altruísmo; consciência de solidariedade. 

Neologia. As duas expressões compostas senso de fraternidade humano e senso de fra-

ternidade multidimensional são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Senso sectário. 02.  Conviviofobia. 03.  Conviviopatia. 04.  Insen-

sibilidade afetiva. 05.  Insociabilidade; sociopatia. 06.  Xenofobia. 07.  Facciosismo. 08.  Anticos-

mismo. 09.  Sentimento antifraterno. 10.  Sentimento de desafeição. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o brotherliness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o senso de fraternidade; o senso de equipe; o senso de priorização; a afinida-

de interconsciencial; a empatia; a amizade; a confraternização; a irmandade; a união; a concórdia 

interpessoal; o vínculo consciencial; a camaradagem; o ato de enturmar; o harmonograma exis-

tencial; as relações harmoniosas entre pessoas da mesma profissão ou classe social. 

 

Parafatologia: o senso da Para-Humanidade; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a interassistencialidade; o emprego do arco voltaico craniochacral; a prática diária da 

tenepes; a ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial psicossômico. 

Principiologia: o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código de valores pessoais. 

Tecnologia: a técnica de aquisição do senso universalista; as técnicas da convivialidade 

sadia; a técnica etológica do salto baixo; as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Cons-

cienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciolo-

gia; as técnicas paradiplomáticas; a técnica do maxiproexograma popular; a técnica de acolhi-

mento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma a todos. 

Voluntariologia: o voluntariado como prova prática do senso de fraternidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito gratificante do gesto de fraternidade. 

Crescendologia: o crescendo senso de fraternidade–senso cosmoético. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da solidariedade cosmoética evolutiva. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Concordancio-

logia; a Harmoniologia; a Comunicologia; a Conexologia; a Grupocarmologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Holocarmologia. 

 

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 sensus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens con-

vivens; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis;  

o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de fraternidade humano = o senso ainda primário adstrito à vigília 

física ordinária; senso de fraternidade multidimensional = o senso mais evoluído abarcando as 

múltiplas dimensões existenciais. 

 

Culturologia: a cultura da megafraternidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 24 con-

dições ou realidades interconscienciais relativas ao senso de fraternidade: 

01.  Berço da fraternidade. 

02.  Campanha da fraternidade. 

03.  Canção da fraternidade. 

04.  Casa da fraternidade. 
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05.  Celebração da fraternidade. 

06.  Clube da fraternidade. 

07.  Dia de fraternidade. 

08.  Elo de fraternidade. 

09.  Encontro da fraternidade. 

10.  Era da fraternidade. 

11.  Exemplo de fraternidade. 

12.  Fonte de fraternidade. 

13.  Fruto da fraternidade. 

14.  Gesto de fraternidade. 

15.  Laço de fraternidade. 

16.  Lição de fraternidade. 

17.  Mensagem de fraternidade. 

18.  Movimento da fraternidade. 

19.  Poema da fraternidade. 

20.  Ponte da fraternidade. 

21.  Prova de fraternidade. 

22.  Semente da fraternidade. 

23.  Sentimento de fraternidade. 

24.  Símbolo da fraternidade. 

 

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 senso de fraternidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

09.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

10.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DE  FRATERNIDADE  RESUME  O  PATAMAR 
DE  EXCELÊNCIA  DE  QUALQUER  CONSCIÊNCIA,  EM  TODO  

NÍVEL  EVOLUTIVO,  FORMAÇÃO  CULTURAL,  DIMENSÃO  

EXPERIENCIAL  OU  INJUNÇÃO  PROEXOLÓGICA. 
 

Questionologia. Qual o nível do cultivo do senso de fraternidade por você, leitor ou lei-

tora? A fraternidade é conceito comum para você, comparecendo entre as preocupações mais ínti-

mas do dia a dia? 
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S E N S O    D E    G R A T I D Ã O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de gratidão é a autoconscientização quanto aos benefícios multidi-

mensionais hauridos de inúmeras companhias no decorrer da autosseriéxis, sejam estes rememo-

rados e reconhecidos ou esquecidos e ignorados, construindo a motivação autêntica, espontânea, 

para a retribuição através da interassistencialidade cosmoética continuamente qualificada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo gratidão 

vem do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu em 1543. 

Sinonimologia: 1.  Senso gratulatório. 2.  Senso de agradecimento. 3.  Senso de retribui-

ção. 4.  Senso de reconhecimento. 5.  Senso de dever cosmoético. 

Neologia. As duas expressões compostas senso de gratidão rudimentar e senso de grati-

dão consolidado são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Sentimento de glorificação. 2.  Sentimento de louvor. 3.  Êxtase mís-

tico. 4.  Endosso mafioso. 5.  Ingratidão. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; as thank you notes; a gratitude letter. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Interassistenciologia Multidimensional Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Gratidão 

requer ação. Gratidão sinaliza inteligência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intercompreensão; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a lucidez quanto às repercussões salutares dos holopen-

senes hígidos; o apreço pelas consciências capazes de sustentar holopensenes pró-evolutivos;  

a depuração autopensênica para gabaritar-se a coadjuvar a harmonia ambiental. 

 

Fatologia: o senso de gratidão; o posicionamento comprobatório da inteligência evoluti-

va (IE); a autoconsciência quanto ao dever cosmoético de gratidão; o despertamento para a in-

cumbência intransferível de restituições evolutivas; a aceitação das próprias vulnerabilidades, li-

mitações e necessidades no contexto da interdependência evolutiva; o entendimento dos diferen-

tes níveis na hierarquia de competências; a responsabilidade advinda da autocomprovação dos he-

teroinvestimentos em si próprio; a gratidão enquanto valorização do tempo, energia e esforço do 

assistente; a constatação de as pessoas terem o poder de escolha sobre como, quando e com qual 

qualidade prestar o auxílio a outrem, e muitas optarem pela excelência; as demonstrações teáticas 

de estima e lealdade cosmoéticas; as pequenas gentilezas cotidianas; os atos sinceros de carinho, 

generosidade e solidariedade; o agradecimento silencioso entrevisto na dedicação assistencial;  

a homenagem rendida discretamente; a cadeia de ações gratíficas; a agilização de corrente benfei-

tora; o cultivo da empatia interconsciencial; a melhoria do clima grupal; o conforto afetivo impul-

sionando o compartilhamento dos ganhos cosmoéticos; o motor da automotivação interassisten-

cial; o autocomprometimento de estar bem para atuar cada vez melhor em prol de todos; o auto-

compromisso de honrar a função e posição alçadas com o arrimo de múltiplos apoiantes; a noção 

da própria inconsciência quanto ao manancial de favores obtidos do Cosmos; a decisão de não pe-

dir mais nada para si. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático propiciando o ati-

lamento interdimensional; a gratidão multidimensional; as paraintervenções amparadoras no res-

guardo da intrafisicalidade; a ajuda técnica indescartável da parapreceptoria; as achegas energéti-

cas; os subsídios ideativos inspiradores; os desbloqueios chacrais; as limpezas psicosféricas; os 

desassédios; os extrapolacionismos didáticos; os parafenômenos elucidativos parapromovidos; os 

feitos gratulatórios multidimensionais melhorando o saldo da ficha evolutiva pessoal (FEP); o de-

senvolvimento do parapsiquismo cosmoético; a tenepes; o avanço evolutivo do amparando en-

quanto sinal de reconhecimento dos esforços do amparador extrafísico de função; o compléxis 

sendo a melhor maneira de corresponder ao empenho do corpo docente do Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio de ha-

ver nos desempenhos evolutivos o suor e parassuor de diversas consciências; o princípio “nin-

guém evolui sozinho”; o princípio “ninguém perde ninguém”; o princípio “quem aprende deve 

ensinar”; o princípio do pequeno erro não anular o montante de grandes acertos; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: as regras etológicas do bom-tom nos códigos de boas maneiras; as obriga-

ções morais dos códigos socioculturais e religiosos; o código pessoal de Cosmoética (CPC) esta-

belecendo os limites do aproveitamento da solicitude alheia. 

Teoriologia: as ingratidões comprometedoras da teoria das interprisões grupocármicas; 

a teoria da maxiproéxis. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicadas à identificação das be-

nesses pessoais promovidas por terceiros; a técnica espúria de manipulação consciencial abusan-

do da simploriedade da consciência grata para obter privilégios egoicos; a técnica espúria da 

chantagem emocional exigindo pseudodireitos restitutivos infindáveis por favores pregressos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue da autodoação cosmoética; os efeitos amistosos da 

gratidão; os efeitos alentadores do ombro amigo no momento oportuno; os efeitos do obrigado 

sincero no bem-estar convivencial; os efeitos dos ranços monárquicos no ato de considerar os 

outros com obrigação de servi-lo; os efeitos da monovisão egocêntrica no ato de atribuir somen-

te a si os êxitos pessoais; os efeitos da gratidão na autodisponibilidade interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses cosmovisiológicas expandindo o universo pessoal de 

beneméritos reconhecidos na autosseriéxis. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial da gratidão enquanto antípoda ao ciclo patológico 

da vingança. 

Enumerologia: a gratidão sincera não é emotiva, é intelectiva; a gratidão lúcida não  

é verbal, é operacional; a gratidão realista não é louvativa, é retributiva; a gratidão cosmoética 

não é beatífica, é tarística; a gratidão responsável não é submissiva, é intercooperativa; a grati-

dão inteligente não é descartável, é imprescindível; a gratidão universal não é utópica, é cosmo-

visiológica. 

Binomiologia: o binômio senso de gratidão–postura antiqueixa; o binômio gratidão– 

–dignidade consciencial; o equilíbrio no binômio recebimento-retribuição; a preferência pelo bi-

nômio renunciar direitos–cumprir deveres; a práxis do binômio autoimperdoamento-heteroper-

doamento; o binômio agradecer oportunidades–disponibilizar expertises; o binômio egão-orgu-

lho na base da amaurose quanto aos recebimentos proexológicos pessoais. 

Interaciologia: a interação atilamento multidimensional–gratidão; a interação laços de 

gratidão–fortalecimento de vínculos; a interação palavras de gratidão–harmonização; a intera-

ção saber receber–saber compartilhar; a interação poliqueixismo-ingratidão; a interação trai-

ção-ingratidão; a interação apedeutismo evolutivo–ingratidão. 
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Trinomiologia: o trinômio gratidão-cognição-rememoração; o trinômio gratidão-tran-

quilidade-felicidade; o trinômio ingratidão-hipomnésia-omissão; a esnobação dos amparadores 

no trinômio preguiça-covardia-acomodação; o exercício da gratidão aprimorado através da pro-

gressiva autocapacitação no trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade;  

a predileção pela simpatia do trinômio rosto amigável–ar de compreensão–olhar de fraternidade; 

o trinômio senso de gratidão–senso de pertencimento cósmico–senso de solidariedade universal. 

Polinomiologia: a valorização na rotina cotidiana do polinômio semblante empático– 

–olhar benévolo–sorriso acolhedor–gesto afável–voz calorosa–palavra amiga. 

Antagonismologia: o antagonismo gratidão produtiva / excessos melífluos vãos; o anta-

gonismo agradecimento operoso / falatório gratífico; o antagonismo gratidão autêntica / hetero-

imposição moral; o antagonismo retribuição prazerosa / obrigação penosa; o antagonismo leal-

dade cosmoética / fidelidade acrítica; o antagonismo gratidão sólida / gratidão superficial; o an-

tagonismo benfeitor / credor. 

Paradoxologia: a postura cosmoética paradoxal de honrar as dívidas de gratidão pesso-

ais e anistiar quaisquer dívidas gratíficas para consigo; o paradoxo do ato de rogar gratidão em 

cobranças intermináveis pela devolução de retrofavores ser ingratidão crassa; o paradoxo dos 

atos comunicarem mais se comparado a mil palavras; o paradoxo dos maiores merecimentos as-

sistenciais dispensarem as honras de títulos, medalhas, certificados ou diplomas de mérito, mas 

permanecerem na gratidão das conscins lúcidas. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo e laborioso para tornar-se genuinamente 

grato; a lei da seriéxis; a lei do holocarma; a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade gru-

pocármica; a lei da interdependência evolutiva; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia; a amparofilia; a parapsicofilia; a pesquisofi-

lia; a raciocionofilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: a ingratidão embasada no mito da autossuficiência absoluta. 

Holotecologia: a hemeroteca; a convivioteca; a socioteca; a assistencioteca; a psicoteca; 

a maturoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia;  

a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Etologia;  

a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cobaia; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agradecido; o benfeitor; o colaborador; o favorecedor; o apoiante;  

o amparador; o benemérito; o ingrato; o ingratatão; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; 

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-se-

renão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agradecida; a benfeitora; a colaboradora; a favorecedora; a apoiante; 

a amparadora; a benemérita; a ingrata; a ingratatona; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; 

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

a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré- 

-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de gratidão rudimentar = o reconhecimento e retribuição dos be-

nefícios, indubitáveis ou inferíveis, hauridos de inúmeras companhias seriexológicas, entrevistos 

no acesso esboçante à holomemória pessoal; senso de gratidão consolidado = o reconhecimento  

e retribuição dos benefícios, indubitáveis ou inferíveis, hauridos de inúmeras companhias seriexo-

lógicas, corroborados no acesso minucioso à holomemória pessoal. 

 

Culturologia: a pacificação interconsciencial na cultura da gratidão. 

 

Autoconsciência. Concernente à Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 8 atributos intraconscienciais importantes para a aquisição do senso de gratidão: 

1.  Autocrítica: a admissão do coautorado indireto nas autorrealizações. 

2.  Autodiscernimento: a assunção do autopatrimônio de benesses evolutivas. 

3.  Bissociação: a junção do ato alheio com as respectivas repercussões na autevolução. 

4.  Cosmoética: o acatamento do encargo de dignificar e repartir os favores obtidos. 

5.  Cosmovisão: o entendimento dos proveitos oriundos de cadeia de anônimos. 

6.  Hiperacuidade: a verificação de ajudas explícitas ou deduzíveis de amparadores. 

7.  Memória: a recordação dos préstimos desfrutados nas vidas sucessivas. 

8.  Parapsiquismo: o vislumbre de amparos extrafísicos e retrocognitivos. 

 

Intelectualidade. O senso de gratidão é trabalho intelectual, fruto de ponderações sobre 

a dinâmica evolutiva. Opõe-se ao sentimento de gratidão emocional, imaturo, crédulo, adorativo, 

acrítico, ingênuo, dependente, de sujeição e endosso afetivo irrefletido em relação ao assistente. 

As práticas da gratidão lúcida não excedem as raias da criticidade e da racionalidade cosmoética. 

Antivitimização. A consciência grata e discernidora sabe receber doações com modera-

ção e na hora justa. Difere da consciência grata, porém passiva, preguiçosa, egocêntrica e presun-

çosa, agindo com ininterruptas solicitações de ser servido por todos. O senso de gratidão é proati-

vo, permitindo à consciência distinguir as situações nas quais o auxílio se faz premente daquelas 

quando é possível atuar somente com as forças pessoais. 

 

Benemerência. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 26 categorias de companhias 

evolutivas, desta e de outras existências, cujas eficientes colaborações, diretas ou indiretas, ime-

diatas ou mediatas, óbvias ou sutis, observadas ou despercebidas, lembradas ou esquecidas, inspi-

ram o sentimento de gratidão: 

01.  Administradores: a efetividade na sistematização de operações; o serviço essencial. 

02.  Amigos: a pontualidade na presença cooperativa; o contato revigorante. 

03.  Amparadores: a precisão no fornecimento de aportes; a intervenção decisiva. 

04.  Assistentes: a eficácia na apreensão de diagnósticos; a deliberação curativa. 

05.  Assistidos: a sinceridade no oferecimento de labcons; a casuística assistenciológica. 

06.  Autores: o empenho na clarificação de constructos; a obra elucidante. 

07.  Cientistas: a perseverança na pesquisa de neossoluções; a descoberta vital. 

08.  Compassageiros: o despojamento na exposição de autexperiências; a cobaia rara. 

09.  Construtores: o engenho na construção de edificações; o abrigo providencial. 

10.  Cuidadores: a paciência no atendimento de demandas; a atenção indispensável. 

11.  Cultivadores: a transpiração no fornecimento de comestíveis; o alimento saudável. 

12.  Desassediadores: a presteza no afastamento de intrusores; a interferência profilá-

tica. 

13.  Distribuidores: a rapidez no abastecimento de produtos; a otimização do tempo. 
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14.  Duplistas: a prontidão na contribuição holossomática; a parceria sinérgica. 

15.  Educadores: a perseverança no ensino de lições; a aprendizagem reeducativa. 

16.  Evoluciólogos: a exatidão na geração de oportunidades; o respaldo autevolutivo. 

17.  Fabricantes: a meticulosidade na fabricação de artefatos; o objeto útil. 

18.  Informadores: a fidedignidade na transferência de informações; o dado oportuno. 

19.  Inventores: a ousadia na criação de inovações; o recurso potencializador. 

20.  Mães: a disposição na gestação de somas; a guarita orgânica. 

21.  Mantenedores: o esmero na consecução de manutenções; a organização básica. 

22.  Mecenas: o desprendimento no patrocínio de projetos; o arrimo financeiro. 

23.  Mestres: a diligência na divulgação de neoverpons; o exemplo instrutivo. 

24.  Perdoadores: o consentimento na recepção de restaurações; o indulto aliviante. 

25.  Pets: a sensibilidade na reciprocidade de afetos; a coexistência carinhosa. 

26.  Serenões: a omniassistência na sustentação de holopensenes; o modelo evolutivo. 

 

Impossibilidade. Ninguém consegue ter os conhecimentos, as habilidades e o tempo su-

ficientes para prover a si mesmo de todas as condições requeridas para a subsistência prolífica no 

mundo moderno e, consequentemente, para a consecução da autoproéxis (Ano-base: 2012). 

Interdependência. Ao refletir sobre esta impossibilidade, a consciência pode atestar os 

incontáveis préstimos à autevolução provenientes de multidão de consciências, conhecidas ou 

desconhecidas, de diversas categorias funcionais. 

Desconhecimento. A impossibilidade mnemônica de precisar o montante de débitos de 

gratidão a estes agentes auxiliadores do próprio percurso seriexológico, contribui para o entendi-

mento do princípio da evolução 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 senso de gratidão, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autabnegação  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

05.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Mimo  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

12.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

 

O  SENSO  DE  GRATIDÃO  RESULTA  DA  COMPREENSÃO  

DA  INTERDEPENDÊNCIA  EVOLUTIVA,  E  GERA  NO  ÍNTIMO 

O  COMPROMISSO  COM  O  REPASSE  DOS  BENEFÍCIOS  

RECEBIDOS  EM  TODOS  OS  TEMPOS  EXISTENCIAIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já inventariou os benefícios recebidos de tercei-

ros? Quais ações interassistenciais cosmoéticas derivaram do sentimento de gratidão por estas 

personalidades? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiogra-
fia; 1 sinopse; 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 124, 371, 637 e 890. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 

x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 403, 412, 562, 654, 666, 668, 
716 e 747. 

 

A. L. 
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S E N S O    D E    L U C I D E Z  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de lucidez é a capacidade ou faculdade de a conscin, homem ou 

mulher, entender, julgar e avaliar a clareza, precisão e perspicácia das percepções e parapercep-

ções quanto ao nível de autoconhecimento e de apreensão das realidades, pararrealidades, fenô-

menos e parafenômenos, no universo da evolução multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O termo lucidez deriva 

do mesmo idioma Latim, lucidus, “luminoso; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apare-

ceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Senso de hiperacuidade. 2.  Senso de consciencialidade. 3.  Senso de 

racionalidade teática. 4.  Senso de percuciência. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de lucidez, senso de lucidez elementar e sen-

so de lucidez avançado são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Inconsciência quanto à própria lucidez. 2.  Inépcia da percuciência. 

3.  Indiscernimento psíquico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperlucidez intraconsciencial; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os analiticopensenes; a analitico-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o senso de lucidez; a autoconsciência quanto à lucidez; a autoperceptibilidade 

da acuidade; a sensatez na condução da própria lucidez; a apreensão eficiente da realidade íntima; 

a gestão consciente da lucidez; a investigação e a avaliação da lucidez; a evolução autoconsciente 

da lucidez; a incompreensão sobre a lucidez consciencial; a ignorância quanto ao microuniverso 

consciencial; a interpretação equivocada das realidades; a ausência do senso de orientação intra-

consciencial; a inconsciência; o acriticismo; o senso comum; a monovisão; a hipolucidez; o senso 

de observação; o senso crítico; o equilíbrio da lucidez; o foco da lucidez; a omnivisão; a hiperlu-

cidez. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o senso de paralu-

cidez; a parapercepção do nível de autolucidez extrafísica; a paranamnese da heterolucidez. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os atributos mentaissomáticos. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da primazia da realidade so-

bre qualquer ilusão; o princípio da acuidade nas manifestações conscienciais; o princípio de 

manter os pés fincados na rocha e o mentalsoma expandido no Cosmos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos cons; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica do checkup da própria lucidez; a técnica de mapeamento da auto-

lucidez; as técnicas de conservação da autolucidez crescente até a dessoma. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorgani-

zação; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico 

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

cienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório cons-

cienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da recuperação de cons magnos sobre o senso de lucidez; os efeitos 

dos hábitos de refletir-omniquestionar-raciocinar na ampliação do senso de acuidade conscien-

cial. 

Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses evolutivas elevando o nível do 

senso de lucidez pessoal. 

Ciclologia: a apreensão das realidades através do ciclo observar-analisar-interpretar-de-

duzir-concluir. 

Binomiologia: o binômio hiperatividade perceptiva–atilamento paraperceptivo. 

Interaciologia: a interação autolucidez-autocognição-autodiscernimento; a interação 

atenção-concentração-memória; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade;  

a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo senso de lucidez–macrossenso de lucidez. 

Trinomiologia: o trinômio eumatia-apreensibilidade-compreensibilidade; o trinômio 

perceptibilidade-inteligibilidade-cognoscibilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo. 

Polinomiologia: o polinômio antever-conhecer-apreender-saber. 

Antagonismologia: o antagonismo senso de lucidez / necedade; o antagonismo sensatez 

/ imprudência; o antagonismo autatilamento / embotamento; o antagonismo autoconsciencialida-

de / inconsciencialidade; o antagonismo intelecção / inépcia; o antagonismo logicidade / irracio-

nalidade; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo visão 

 / amaurose. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada ao senso de autolucidez. 

Filiologia: a lucidofilia; a conscienciofilia; a cognofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo. 

Holotecologia: a lucidoteca; a consciencioteca; a pensenoteca; a analiticoteca; a auto-

pesquisoteca; a conscienciometroteca; a maturoteca; a despertoteca; a proexoteca; a evolucio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autocogniciologia; a Autopercucienciologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; o Percepcionismo; a Cosmoe-

ticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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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 autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens mentalso-

maticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de lucidez elementar = o do pré-desperto autoconsciente quanto  

à condição ou realidade intraconsciencial no atual momento evolutivo; senso de lucidez avançado 

= o do Serenão ou Serenona plenamente autoconsciente quanto às realidades intra, inter e extra-

conscienciais em qualquer tempo e dimensão existencial. 

 

Culturologia: a cultura da hiperacuidade consciencial. 

 

Tabelologia. De acordo com a Autolucidologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

cojeto de 10 estados ou condições conscienciais da conscin entre o senso e o contrassenso de 

lucidez: 

 

Tabela  –  Cotejo  Senso  de  Lucidez  /  Contrassenso  de  Lucidez 

 

N
os

 Senso  de  Lucidez Contrassenso  de  Lucidez 

01. Ampla agudez analítica Infrapercepção analítica 

02. Apreço pela autolucidez Indiferença à própria lucidez 

03. Autoconsciência crítica cosmoética Acriticismo amencial 

04. 
Autoconsciencialidade das realidades 

extraconscienciais 
Altismo consciencial 

05. Autodireção evolutiva correta Desnorteamento intraconsciencial 

06. Compreensão da autorrealidade Autoconsciencialidade onírica 

07. Discriminalidade sensorial Indistinguibilidade perceptiva 

08. Paraperceptibilidade observada Parapsiquismo despercebido 

09. Racionalidade alerta Irracionalidade autopensênica 

10. Realismo científico racional Ficcionismo artístico emocional 

 

Qualidades. Sob a ótica da Atributologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabé-

tica, 5 qualidades ou aptidões da consciência portadora do senso de lucidez: 

1.  Autanálise: perícia em confrontar o grau de autopercuciência entre fases existenciais 

distintas; habilidade em mensurar o patamar de hiperacuidade pessoal. 

2.  Autocognoscibilidade: autocompreensão quanto à lucidez; autoconsciência da aqui-

sição de neocons. 
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3.  Autoperceptibilidade: habilidade em realizar anamnese da lucidez; autopercepção 

de oscilação da lucidez pessoal ou perda de cons; visão, parcial ou integral, sobre a própria reali-

dade consciencial. 

4.  Heteroperceptibilidade: capacidade em diagnosticar a lucidez alheia. 

5.  Prospectividade: destreza em prever a evolução da autolucidez. 

 

Efeitos. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 efeitos 

benéficos do emprego, em alto nível, do senso de lucidez: 

1.  Acertos: profilaxia aos erros, autenganos e desvios de condutas. 

2.  Autenticidade: autorreconhecimento e assunção da real identidade consciencial. 

3.  Evolução: expansão da autolucidez. 

4.  Heterocompreensão: parapercepção de holopensenes de outras consciências facul-

tando a heterocompreensibilidade. 

5.  Recins: identificação e conscientização de trafares ou travões na automanifestação 

possibilitando reciclagens intraconscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de lucidez, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

02.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

09.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

10.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

14.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

15.  Requinte  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DE  LUCIDEZ  PROPORCIONA  À  CONSCIÊNCIA  

INTRAFÍSICA  A  VIVÊNCIA  DA  CONDIÇÃO  DE  CÉTICO  

OTIMISTA  COSMOÉTICO  (COC),  DO  PRAGMATISMO  

EVOLUTIVO  E  DA  DESPERTEZ  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Na escala simples de 1 a 5, como avalia você, leitor ou leitora, o senso 

de lucidez pessoal? Qual a profundidade e abrangência do senso de acuidade íntima? Vem obten-

do proveitos evolutivos com o emprego autoconsciente da autolucidez? 

 

R. D. R. 
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S E N S O    D E    M U L T I D I M E N S I O N A L I D A D E    P E S S O A L  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de multidimensionalidade pessoal é a autoconscientização teática 

da conscin, homem ou mulher, sobre a própria condição holossomática em permanente interação  

e atuação, lúcida ou não, nas “n” dimensões existenciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composi-

ção multi procede do mesmo idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; ex-

tenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão deriva também do idioma La-

tim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no 

Século XIX. O vocábulo pessoal vem igualmente do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu 

no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Senso de pluridimensionalidade pessoal. 2.  Senso de autoconscien-

cialidade multidimensional. 3.  Senso de existência poliveicular. 4.  Lucidez da autorrealidade 

pluriveicular. 5.  Autoconscientização multidimensional. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de multidimensionalidade pessoal, senso de 

multidimensionalidade pessoal inicial e senso de multidimensionalidade pessoal consolidado são 

neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Miopia multidimensional. 2.  Apedeutismo multidimensional.  

3.  Mundividência eletronótica. 

Estrangeirismologia: a assunção da multidimentional personality; o know-how parapsí-

quico requerido para a vivência lúcida e eficaz da própria multidimensionalidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento parapsíquico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade lúcida; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopen-

senidade; a autopensenização abrangendo a multidimensionalidade do Cosmos; o esquadrinha-

mento das repercussões em consciências e ambientes da própria pensenidade; a perscrutação da 

qualidade dos holopensenes existenciais; o exame das interferências de holopensenes na autopen-

senização; o estudo das fôrmas holopensênicas; o desafio da formação e sustentação de holopen-

senes pró-evolução lúcida. 

 

Fatologia: o senso de multidimensionalidade pessoal; a multidimensionalidade consci-

encial enquanto condição inerente à consciência; a compreensão do progresso autevolutivo até  

o serenismo ser multiveicular; a lucidez quanto ao entrosamento holossomático exigido a cada 

ressoma; a atenção às influências recíprocas dos veículos de manifestação consciencial; a auto-

checagem holossomática sistemática; a pesquisa dos limites e possibilidades pessoais no manejo 

de cada veículo de automanifestação; a primazia criteriosa de certo veículo conforme os objetivos 

do momento; a evitação do monopólio descriterioso de certo veículo; o foco na qualidade de vida 

holossomática; a busca da boa forma física, energética, emocional e mentalsomática; a noção de 

beleza envolvendo o holossoma; a fortaleza do holossoma fundamentando a longevidade lúcida;  

o aumento gradativo no grau de autoconscientização multidimensional (AM); o desafio de captar, 

interpretar e raciocinar as realidades multidimensionais interconectadas. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático descortinando  

a multidimensionalidade pessoal; a crescente autocomprovação da natureza multidimensional da 

consciência; a verificação dos bloqueios chacrais; a investigação de energias gravitantes nos am-

bientes; a leitura da parapsicosfera do interlocutor; a percepção de presenças extrafísicas; o atila-

mento quanto ao intercâmbio permanente entre as dimensões; a detecção de campos energéticos 

favorecedores da autopercepção multidimensional; a constatação do restringimento intrafisico  

a partir da projetabilidade lúcida; o vislumbre dos bastidores extrafísicos do palco intrafísico;  

o desafio de vivenciar múltiplas dimensões com equilíbrio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos veículos do holossoma; o sinergismo autodomínio 

energético–autoparapsiquismo; o sinergismo sensibilidade energética–motivação parapsíquica; 

o sinergismo abertismo consciencial–curiosidade parapesquisística; o sinergismo autovigilância 

ininterrupta–autoprontidão holossomática; o sinergismo conscin sensitiva–consciex amparado-

ra; o sinergismo senso de multidimensionalidade pessoal–senso de autocontinuidade multiexis-

tencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio cósmico fundamental entre 

consciência e energia; o princípio da primazia da consciência no Cosmos; o princípio da indes-

cartabilidade da multidimensionalidade pessoal; o princípio da singularidade holobiográfica;  

o princípio da singularidade das energias conscienciais (ECs); o princípio da vontade enquanto 

maior poder consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às manifestações consci-

enciais em quaisquer dimensões existenciais. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do corpo objetivo; teoria do 

holossoma; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da evolução consciencial mental-

somática; a teoria da seriéxis; a teoria da Teleobiotipologia. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico; as 

técnicas projetivas; as técnicas de assim e desassim; as técnicas de autopesquisa; a técnica da in-

terleitura parapsicosférica; a técnica do checkup holossomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da 

tenepes; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico Aco-

plamentarium. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos onipresentes dos intercâmbios multidimensionais; os efeitos mul-

tidimensionais dos atos pessoais e alheios; os efeitos dos condicionamentos intrafísicos na insen-

sibilidade energética; os efeitos do egocentrismo no cascagrossismo; os efeitos das ilusões intra-

físicas na obnubilação parapsíquica; os efeitos da dedicação ao domínio energético no autopara-

psiquismo; os efeitos da vontade na hiperacuidade parapsíquica. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses sobre a multidimensionali-

dade. 

Ciclologia: o ciclo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o ciclo vigília física ordinária 

(VFO)–vivência projetiva lúcida; o ciclo alienação intrafísica–recesso projetivo. 

Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-energossomaticidade. 

Interaciologia: a interação fato-parafato; a interação vivência-paravivência; a intera-

ção contato-paracontato; a interação vínculo-paravínculo; a interação preceptoria-paraprecep-

toria; a interação parexperiência-paraevidência; a interação paraconexão-paracognição. 

Crescendologia: o crescendo aqui e agora multidimensional–dia a dia multidimensio-

nal–vida multidimensional; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização. 
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Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

ar puro–água limpa–alimento nutritivo–energias benévolas; o polinômio ciclo vegetal–ciclo pré- 

-humano–ciclo humano–ciclo mentalsomático. 

Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo lúcido / cascagrossismo. 

Paradoxologia: o paradoxo holossomático. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoconscientização multidimensional; as 

leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da Projeciologia; as leis da Cosmoé-

tica; as leis da proéxis; as leis do Holocarma. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a biofilia; a assistenciofilia;  

a amparofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a energoteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a projecioteca; a epi-

centroteca; a despertoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Multidimensiolo-

gia; a Holossomatologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Parageografologia; a Extrafisi-

cologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; o ser multidimensional; a paratestemunha; a consciex assediadora;  

a consciex parapreceptora; a equipe multidimensional. 

 

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 multidimensionalis; o Homo sapiens energovibrator;  

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de multidimensionalidade pessoal inicial = a autoconscientização 

teática das próprias ECs a partir de vivências energossomáticas; senso de multidimensionalidade 

pessoal consolidado = a autoconscientização teática do próprio holossoma a partir da vivência 

projetiva de mentalsoma. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura do parapsiquismo interassistencial 

cosmoético. 
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Eliminações. Nas pesquisas da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

7 condições passíveis de serem eliminadas pela conscin a partir da construção e aprimoramento 

do senso de multidimensionalidade pessoal: 

1.  Alienação. Sabe da relevância das realizações intrafísicas presentes para a consecu-

ção satisfatória da autoproéxis. 

2.  Autoficção. Sabe da explicitação involuntária do nível da autoconsciencialidade nas 

afinizações extrafísicas, nas ações projetivas e nas reações energéticas espontâneas. 

3.  Materialismo. Sabe da repercussão na intrafisicalidade das demais dimensões exis-

tenciais. 

4.  Mitificação. Sabe da possibilidade das pesquisas sobre realidades multidimensionais 

serem realizadas de modo realista, racional e metodológico. 

5.  Segredo. Sabe da impossibilidade de escondimentos perante paratestemunhas, princi-

palmente das mais lúcidas. 

6.  Solidão. Sabe da onipresença de consciexes nas diversificadas conjunturas da vida 

cotidiana. 

7.  Tanatofobia. Sabe do universo de possibilidades para a expressão da autoconscien-

cialidade ultrapassando as restrições orgânicas e a finitude do soma. 

 

Indicadores. Nas pesquisas da Parapercepciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 12 investimentos evolutivos cuja teática é ampliada gradualmente na medida do incremento 

da conscientização pessoal sobre a multidimensionalidade: 

01.  Assistência. Ampliação do auxílio aos demais, com base em abordagens holossomá-

ticas, detecção de assedialidades, co-intervenções amparadas e acessos à Para-Humanidade. 

02.  Autexpressão. Ampliação da abrangência da automanifestação, com base em atua-

ções conscientes da quadriveicularidade, manejos energéticos e projeções lúcidas. 

03.  Autoconhecimento. Ampliação da compreensão de si mesmo, com base em consta-

tações das interferências na intraconsciencialidade de estados do holossoma, de intervenções de 

assediadores ou amparadores (extrapolacionismos) e de emoções provenientes de retrovidas. 

04.  Autocura. Ampliação dos diagnósticos e estratégias remissivas, com base em consi-

derações sobre assimilações energéticas antipáticas, desequilíbrios no holossoma, intrusões asse-

diadoras, sequelas paragenéticas e extinção de patologias conscienciais multimilenares. 

05.  Autodefesa. Ampliação das providências preventivas, com base em evidenciações 

da eficácia de blindagens energéticas, qualificações holopensênicas, limpezas de energias gravi-

tantes e encaminhamentos de assediadores extrafísicos. 

06.  Autodesenvolvimento. Ampliação das metas para a aquisição e aperfeiçoamento de 

autopotencialidades, com base em investimentos no autodomínio gradativo de cada veículo do ho-

lossoma. 

07.  Autodiscernimento. Ampliação dos ajuizamentos e conclusões sobre as realidades, 

com base em comprovações da multidimensionalidade pessoal e alheia, e respectivas consequên-

cias. 

08.  Bem-estar. Ampliação do conceito de conforto, com base em influências recíprocas 

dos veículos do holossoma e dos efeitos da interação energética com consciências, pré-humanos, 

vegetais e minerais. 

09.  Comunicação. Ampliação da intensidade e qualidade das interrelações e trocas in-

formacionais, com base em sinaléticas parapsíquicas identificadas, assins decifradas, parafenôme-

nos interpretados e sincronicidades captadas. 

10.  Convívio. Ampliação da rede de contatos e amizades, com base em parapercepções 

e valorização das relações produtivas com consciexes, assistentes e assistíveis. 

11.  Erudição. Ampliação do acervo cognitivo pessoal, com base em fontes cognitivas 

extrafísicas, vivências holossomáticas, experiências projetivas e observações dos cenários, modus 

operandi e influxos das conexões entre as dimensões existenciais. 

12.  Pesquisa. Ampliação da gama de variáveis analíticas, com base em considerações 

sobre as repercussões das energias de ambientes, conscins e consciexes no objeto de estudo. 
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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 senso de multidimensionalidade pessoal, indicados para 

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

interessados: 

01.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

03.  Aqui-agora  multidimensional:  Paracronologia;  Neutro. 

04.  Autocomprovação  energossomática:  Paracogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

06.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09.  Dualidade  contrastante:  Multidimensiologia;  Neutro. 

10.  Estágio  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

11.  Maxianatomização  holossomática:  Parafisiologia;  Neutro. 

12.  Multidimensiologia:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  autocontinuidade  multiexistencial:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

 

A  MULTIDIMENSIONALIDADE  PESSOAL  VIVIDA,  REFLETIDA  

E  CONTINUAMENTE  PESQUISADA,  PERMITE  A  EXPANSÃO  

DA  LUCIDEZ,  A  SUSTENTAÇÃO  DE  PARAORTOCONEXÕES  

E  A  MELHOR  EXPRESSÃO  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se lúcido(a) quanto à própria realidade 

multidimensional nas diversas circunstâncias existenciais? Quais providências empreende para  

a ampliação do senso de multidimensionalidade pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 
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1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
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211, 214, 215, 542, 579 e 639. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de observação é a capacidade prática de a conscin, homem ou mu-

lher, obter captações visuais, auditivas, olfativas, palatáveis, táteis e pensênicas, relacionadas a si 

ou aos outros, tanto separadamente como em blocos, utilizando o mentalsoma enquanto fonte de 

investigação e associação de ideias, procurando fazer registros imediatos dos fatos ou parafatos 

apreendidos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensu, “sentido; órgão sensório; senti-

mento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo observação 

deriva também do idioma Latim, observatio, “observação; atenção; escrúpulo”. Apareceu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Senso de atenção. 2.  Noção perceptiva. 3.  Tino observacional.  

4.  Siso de observação. 5.  Perspicácia do olhar minucioso. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo observação: 

autobservação; inobservante; inobservável; neobservação; observacional; observada; observa-

do; observador; observadora; observância; observando; observante; observantino; observar; 

observativa; observativo; observatório; observável. 

Neologia. As duas expressões minissenso de observação e maxissenso de observação 

são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Desatino dispersivo. 2.  Inépcia observacional. 3.  Olhar ausente. 

Estrangeirismologia: a sinalética energética pessoal qual alerta mind the gap; a conditio 

sine qua non da observação nas vivências fenomênicas e parafenomênicas; o savoir-faire obser-

vacional; a análise dos fatos e parafatos con pelos y señales; a awareness; a técnica sight, smell 

and sound (S-3). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às percepções. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os 

mnemopensenes; a mnemopensenidade; a autobservação pensênica. 

 

Fatologia: o senso de observação; a ativação dos sentidos do corpo físico; as percepções 

sensoriais; a evitação de acidentes; a hiperacuidade; a observação patológica; a potencialização 

mnemônica; a curiosidade atenta às especialidades da Conscienciologia; o olhar minucioso nas 

tertúlias diárias; o senso universalista; o senso autevolutivo; a identificação ampla de trafares, tra-

fores e trafais; a acalmia mental; o “Sherlock Holmes” quanto à Evoluciologia; a formação de ne-

ossinapses a partir da observação; as notas mentais; as pesquisas de campo; a Metodologia Cientí-

fica; o acesso a neoverpons a partir da observação; a Ciência Forense; a perda de oportunidades 

evolutivas; a assimilação de detalhes minuciosos do cotidiano; as intuições constantes; a capaci-

dade de levantar hipóteses e deduções; a leitura da linguagem corporal; a condição de estar aberto 

às possibilidades; o olhar perspicaz; o percepciograma; a ativação do atributo mental da observa-

ção. 

 

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

gética parapsíquica pessoal; as sensações extrafísicas não identificadas; o parapercepciograma;  

o engano parapsíquico; a sensibilidade necessária para identificar a ocorrência dos fenômenos  
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e parafenômenos; as ideias inatas advindas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o fronto-

chacra; a parapercepção impressiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo registro mental–registro escrito; o sinergismo autobser-

vação-autopesquisa; o sinergismo observação–atenção dividida; o sinergismo percepções-para-

percepções; o sinergismo intelectual; o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura; o sinergis-

mo observacional técnico. 

Principiologia: o princípio da autovigilância ininterrupta; o princípio da descrença;  

o princípio da profilaxia; o princípio da atomização cognitiva; o princípio da hiperacuidade da 

Conscienciologia. 

Teoriologia: a teoria do autodiscernimento multidimensional. 

Tecnologia: a técnica de visualizar o campo energético; a técnica do circuito corono- 

-frontochacral; a técnica das 50 vezes mais aplicada na observação de fenômenos e parafenôme-

nos; a técnica de registrar diariamente; a técnica de estar atento aos campos energéticos; a téc-

nica da atenção prospectiva; a técnica do cosmograma; a técnica da análise passo a passo; a téc-

nica de planejamento do tempo ocioso e lazer. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: a ampliação do senso de observação enquanto efeito do aprofundamento da 

pesquisa; o efeito da técnica do detalhismo no ato de observar; o efeito da exercitação neuronial 

constante provocando solturas paracerebrais; o efeito das extrapolações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da observação percuciente. 

Ciclologia: o ciclo senso de observação ativo–análise de ideias; o ciclo faculdade de 

observar–faculdade de registrar. 

Enumerologia: a atenção mental; o registro mental; o alerta mental; a acalmia mental;  

a dedução mental; a organização mental; a investigação mental. 

Binomiologia: o binômio observação energética–mapeamento da sinalética; o binômio 

observação visual–memória imagética; o binômio desatenção-distração; o binômio observação 

evolutiva–abridor de caminho; o binômio puzzle-quiz; o binômio intuição-racionalização; o bi-

nômio tentativa-erro. 

Interaciologia: a interação observador-observado; a interação análise-síntese; a inte-

ração faculdades mentais–parapercepções multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo senso de observação ampliado–cosmovisão; o crescendo 

observador–pesquisador–autor publicado; o crescendo teletertuliano observador calado–teleter-

tuliano questionador–tertuliano verbetógrafo; o crescendo atenção dividida–pangrafia–cosmovi-

são–cosmoconsciência. 

Trinomiologia: o trinômio observação-registro-memória; o trinômio observação-dedu-

ção-hipótese; o trinômio predisposição-intuição-dedução; o trinômio observação-curiosidade- 

-criatividade; o trinômio atenção-concentração-observação; o trinômio discernimento-foco-rele-

vância; o trinômio ver-observar-deduzir; o trinômio pré-análise–análise–pós-análise. 

Polinomiologia: o polinômio (lógico) qual-porquê-quem-quando-onde-quanto-como;  

o polinômio anotação mental–análise–depuração–neossinapse; o polinômio atenção detalhada– 

–foco–análise–argumento–memória. 

Paradoxologia: o paradoxo da omniexposição do anonimato do Serenão; o paradoxo de 

ver e não observar. 

Filiologia: a neofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a teaticoteca; a cognoteca; a ex-

perimetoteca; a ciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holocogniciologia; a Holopercucienciolo-

gia; a Pancogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia;  
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a Autevoluciologia; a Pesquisologia; a Autopesquisologia; a Heteropesquisologia; a Experimento-

logia; a Metodologia; a Prospecciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin observadora; a conscin mentalsomática; o ser desperto; o ser in-

terassistencial; a conscin enciclopedista; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratros-

férica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; 

a conscin paraperceptiva; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o voyeur; o artista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

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

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

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

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

o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o cosmovisionista; o cosmoconscienciólogo. 

 

Femininologia: a voyeur; a artista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira 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 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 tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a cosmovisionista; a cosmoconsciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autopensenisator;  

o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens sensiti-

vus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens observatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissenso de observação = o restrito ao paradigma fisicalista; maxissen-

so de observação = o ampliado ao paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da observação ativa. 

 

Tipologia. No âmbito da Ciência Convencional, eis, em ordem alfabética, 11 exemplos 

não excludentes de tipos de observação utilizados nas pesquisas de campo: 

01.  Assistemática. A observação realizada sem planejamento e sem controle anterior-

mente elaborados, como decorrência de fenômenos imprevistos. 

02.  Cotidiana. A observação feita no ambiente real da cotidianidade, registrando-se os 

dados conforme ocorrem, espontaneamente, sem a devida preparação. 

03.  Direta extensiva. A observação instrumentalizada por meio de questionários, for-

mulários de medida de opiniões e atitudes, além de técnicas mercadológicas. 

04.  Direta intensiva. A observação focalizada na obtenção de determinados aspectos da 

realidade, não consistindo apenas em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos. 
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05.  Documental. A observação feita a partir dos registros de documentos e pesquisas 

bibliográficas. 

06.  Em equipe. A observação feita em grupo de observadores, cada qual contribuindo 

com as próprias subjetividades, compondo a análise do fato sob vários ângulos, podendo resultar 

em conclusões distintas e divergentes. 

07.  Individual. A observação resultante de único observador, permitindo a intensifica-

ção das informações de acordo com o objetivo pessoal. 

08.  Laboratorial. A observação planejada contendo procedimentos controlados em la-

boratório. 

09.  Não participante. A observação obtida pelo pesquisador no contato com a comuni-

dade, grupo ou realidade estudada, contudo sem integrar-se a ela, permanecendo no papel de es-

pectador. 

10.  Participante. A observação apreendida pela participação real do pesquisador na vi-

da da comunidade, do grupo ou de determinada situação. O observador assume o papel de mem-

bro do grupo. 

11.  Sistemática. A observação realizada em condições controladas com objetivo de res-

ponder a propósitos anteriormente definidos. 

 

Caracteristicologia. Eis, em ordem alfabética, 10 exemplos de atitudes habituais otimi-

zadoras do senso de observação: 

01.  Associar ideias. 

02.  Auscultar. 

03.  Comunicar. 

04.  Discernir. 

05.  Experimentar. 

06.  Investigar. 

07.  Questionar. 

08.  Reavaliar. 

09.  Registrar. 

10.  Revisar. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de observação, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise  de  ideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

08.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade  pancognitiva:  Holocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Leitura  antecipada:  Paraprospectivologia;  Homeostático. 

11.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Pré-análise:  Pesquisologia;  Neutro. 

15.  Pré-cosmovisão:  Cosmovisiologia;  Neutro. 
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O  SENSO  DE  OBSERVAÇÃO  É  A  CAPACIDADE  PRÁTICA  

PASSÍVEL  DE  ABRIR  CAMINHOS  PARA  O  AUTODISCERNI-
MENTO,  A  AUTOLUCIDEZ  E  A  HOLOMEMÓRIA  DAS  CONS-
CIÊNCIAS,  QUANDO  EXPERIENCIADO  COSMOETICAMENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está ciente da importância do senso de observa-

ção no autodesenvolvimento evolutivo lúcido? Na escala de avaliação de 1 a 5, em qual nível  

o mantém ativo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

25 a 65, 103 a 105, 348 a 350, 821 e 822. 

 

M. S. A. 
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S E N S O    D E    O R I E N T A Ç Ã O    E X I S T E N C I A L  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de orientação existencial é a capacidade de a consciência lúcida si-

tuar-se realisticamente no contexto evolutivo presente, dimensionando o próprio papel em relação 

aos compassageiros evolutivos e às tarefas assistenciais prioritárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. A palavra oriente proce-

de também do idioma Latim, oriens, “Oriental; Oriente; parte do céu em que nasce o sol”, particí-

pio presente do verbo oriri, “nascer (falando-se dos seres vivos); nascer (falando-se do Sol, dos 

demais astros, do dia)”, sob a influência do idioma Francês, orienter. Os vocábulos orientar e ori-

entação apareceram no Século XIX. O vocábulo existencial provém do idioma Latim Tardio, 

existentialis, “existencial”. Surgiu igualmente no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autorientação existencial. 2.  Senso de autodirecionamento evoluti-

vo. 3.  Senso de autolucidez existencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo orientação: 

desorientação; desorientada; desorientado; desorientador; desorientadora; desorientamento; de-

sorientar; orientada; orientado; orientador; orientadora; orientanda; orientando; orientar; ori-

entável; reorientação; reorientar. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de orientação existencial, senso de orienta-

ção monoexistencial e senso de orientação multiexistencial são neologismos técnicos da Evolu-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Desorientação evolutiva. 2.  Desnorteamento existencial. 3.  Desgo-

verno consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cosmovisiologia Multidimensional Aplicada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapsicopensenes;  

a parapsicopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os genopensenes; a genopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o senso de orientação existencial; o ato de situar-se acertadamente no aqui- 

-agora existencial; a analogia com o mapa existente em locais públicos, a seta indicando ponto 

específico e a frase: você está aqui; o dimensionamento do próprio papel na maxiproéxis; o auto-

governo proexológico; o autonorteamento cosmoético; a confluência dos objetivos pessoais com 

o momento atual; as autoindicações do rumo autevolutivo; as autoprescrições de renovações exis-

tenciais; a averiguação das autorresponsabilidades; o foco no presente-futuro; o pragmatismo evo-

lutivo; a decisão sobre onde investir o melhor dos autesforços para o bem de todos; o desenvolvi-

mento da Inteligência Evolutiva (IE); a busca pela autocondução ao compléxis. 

 

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

multidimensional; os extrapolacionismos parapsíquicos expandindo a cosmovisão ao abarcar as 

realidades intra e extrafísicas; a automotivação renovada para o descortino dos bastidores extrafí-

sicos; a panorâmica situacional favorecendo a consecução correta das inspirações amparadoras. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–intelecção cosmovisio-

lógica–cabedal cognitivo–práxis cosmoética. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio dos fatos e parafa-

tos orientarem as pesquisas; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princí-

pio da interdependência evolutiva; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) calibrando a autexpressão. 

Teoriologia: os autodiagnósticos referentes à teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da au-

torreflexão de 5 horas; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do detalhismo e da 

exaustividade; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da 

esnobação cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado multidimensional da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Priorolo-

gistas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invi-

sível dos Gestores Conscienciológicos. 

Efeitologia: os efeitos resolutivos do senso de orientação existencial; os efeitos estagna-

dores da alienação existencial; os efeitos autevolutivos da bússola consciencial funcionante. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses derivadas dos atos, fatos  

e parafatos cotidianos. 

Ciclologia: o ciclo observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; o ciclo autocrítica- 

-heterocrítica; o ciclo assim-desassim; o ciclo vontade-decisão-deliberação; o ciclo recin-recé-

xis; o ciclo etário humano; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a observação de sutilidades; a detecção de oportunidades; a assunção de 

prioridades; a eliminação de inutilidades; a programação de aquisitividades; a organização de vir-

tuosidades; a constituição de substancialidades. 

Binomiologia: o binômio Proxêmica-Cronêmica; o binômio Prospectiva-Profilaxia. 

Interaciologia: a interação senso de orientação existencial–senso de oportunidade evo-

lutiva; a interação senso de autovalor–senso de utilidade pessoal; a interação senso de auteficá-

cia–senso de autolimites; a interação senso de prioridade evolutiva–senso de responsabilidade 

interconsciencial; a interação senso de autonomia cosmoética–senso de interdependência; a inte-

ração senso de gratidão–senso de dever; a interação senso de parafiliação–senso de propósito 

coletivo. 

Trinomiologia: a desenvoltura no lidar com o trinômio aqui-agora-já; o apreço pelo tri-

nômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; a dedicação ao trinômio clareza-objetivi-

dade-realismo; a atenção ao trinômio causas-concausas-consequências; a apuração do trinômio 

erro-engano-omissão; a opção pelo trinômio erros-correções-acertos; o incremento do trinômio 

autoconceito-autestima-autoconfiança. 

Antagonismologia: o antagonismo orientação / desorientação; o antagonismo lucidez 

consciencial / turvação da consciência; o antagonismo apreensão integrada / captação anárqui-

ca de estímulos ambientais; o antagonismo concatenação ideativa / confusão mental; o antago-

nismo atilamento intelectivo / preguiça mental; o antagonismo abertismo consciencial / aprioris-

mose; o antagonismo vigor consciencial / apatia. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão. 

Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da empatia; a lei da inseparabilidade 

grupocármica; a lei de causa e efeito; as leis da Interprisiologia; as leis da Interassistenciologia; 

as leis das probabilidades. 

Filiologia: a neofilia; a lucidofilia; a definofilia; a decidofilia; a priorofilia; a parapsico-

filia; a recexofilia. 

Sindromologia: as laborações desconexas da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: as múltiplas desorientações promovidas pelas toxicomanias. 

Holotecologia: a geopoliticoteca; a culturoteca; a sociologicoteca; a historioteca; a proe-

xoteca; a metodoteca; a profilaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Proexologia; a Cosmovisiologia; a Priorologia; 

a Megafocologia; a Autodiscernimentologia; a Pragmaticologia; a Grupocarmologia; a Intermis-

siologia; a Perdologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin bem encaminhada evolutivamente. 

 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

activus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de orientação monoexistencial = o senso mais restrito, adstrito pri-

mordialmente à existência intrafísica; senso de orientação multiexistencial = o senso mais abran-

gente, abarcando outras existências intra e extrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Cosmovisiologia Evolutiva. 

 

Autorientaciologia. Concernente à Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem funcio-

nal, 4 áreas do senso de orientação existencial, com a sugestão de 5 autoquestionamentos cada, 

totalizando 20 perguntas técnicas, propiciando a autoconscientização quanto à própria condição 

relativa às circunstâncias existenciais correntes. 
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A.  Pessoal: a mensuração realista do autovalor. Favorece o levantamento autobiográfico 

e a autoconsciência quanto à própria função no grupo, ajustando-se o autoconceito. 

01.  Quem estou hoje? A faceta da personalidade mais atuante. Os trafores otimizadores, 

os trafares estagnantes a serem anulados e os trafais de aquisição premente para o aprimoramento 

dos autodesempenhos atuais. Há autocorrupções? 

02.  Por onde galguei? O saldo dos autesforços até o momento. As autoconquistas inte-

lectuais, afetivas, energéticas, físicas e patrimoniais mantidas sadiamente. Há desperdícios? 

03.  Quanto valho? A utilidade do autobagagem experiencial. As cognições e competên-

cias de melhor aplicação evolutiva nos neodesafios evolutivos. Há omissões? 

04.  Como estou agora? A autorrepresentatividade diante do grupo de convivência. Os 

papéis representados e as funções exercidas na trama social. Há subnível? 

05.  Quanto produzo? A autoprodutividade evolutiva atual. A quantificação e qualifica-

ção cosmoética da concretização dos autempenhos. Há preguicites? 

 

B.  Contextual: o levantamento da presente conjuntura vivencial. Favorece a captação 

da dinâmica e as chances evolutivas emergentes, descobrindo-se o megafoco cosmoético. 

06.  Onde estou? A autolocalização existencial. As oportunidades evolutivas delineadas 

pelos fluxos e contrafluxos da contemporaneidade. Há amauroses? 

07.  Porque estou aqui? O resultado das autodeliberações existenciais. Os autovalores 

embasadores das escolhas, decisões e posicionamentos presentes. Há incoerências? 

08.  Qual instrumental possuo? Os recursos evolutivos à mão. A estratégia de utilização 

dos meios cosmoéticos capazes de contribuir com a evolução pessoal e grupal. Há ociosidades? 

09.  Qual a demanda? As necessidades de esclarecimento do público-alvo. A disponibi-

lização do autacervo cognitivo àqueles para os quais será mais proveitoso. Há incompreensões? 

10.  Onde rendo mais? A identificação do labor prioritário. O alinhamento da expertise 

pessoal às requisições assistenciais do momento evolutivo. Há anacronismos? 

 

C.  Interrelacional: a autoposição perante os compassageiros evolutivos. Favorece o re-

conhecimento dos conviventes e a constatação dos deveres interconscienciais, minimizando-se as 

omissões deficitárias. 

11.  Com quem estou? As companhias evolutivas disponíveis. Os conviventes diretos  

e indiretos classificados por empatia, intimidade e responsabilidade. Há desafeições? 

12.  Quem admiro? As consciências inspiradoras. Os modelos evolutivos de eleição ana-

lisados sob a ótica da interassistencialidade cosmoética. Há imitações insensatas? 

13.  Qual exemplo dou? A verificação das autexemplificações usuais. Os efeitos da au-

texpressão estudados com a perspectiva da holomaturidade. Há apologias anticosmoéticas? 

14.  Quais reações desencadeio? As repercussões dos atos pessoais. As influências exer-

cidas categorizadas como inibidoras, potencializadoras e / ou amplificadoras. Há pertúrbios? 

15.  Com quem interatuo? A integração do trabalho pessoal ao grupal. Os interesses, 

metas e produtos avaliados pelas interações, complementações e sinergismos. Há competições? 

 

D.  Temporal: a autoconsciência do timing proexológico. Favorece a antevisão de ten-

dências, pessoais e ambientais, direcionando-se mais acertadamente às ações pessoais. 

16.  De onde vim? A paraprocedência sadia. A sustentação do vínculo com os construc-

tos, paramizades e holopensene do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. Há desconexões? 

17.  Como cheguei aqui? Os aportes proexológicos recebidos até então. A admissão dos 

benefícios hauridos nos investimentos intra e extrafísicos. Há retribuições pendentes? 

18.  Onde quero chegar? As neoconquistas prioritárias. As aspirações pessoais examina-

das segundo o grau de relevância cosmoética e urgência assistencial. Há desvios? 

19.  Por onde seguir? Os próximos passos cosmoéticos. As reciclagens, capacitações  

e realizações para o alcance de neopatamares evolutivos. Há postergações? 

20.  Até quando vou? A previsão da autossobrevida. O timeline da autoprodutividade 

proexológica, realizada e prevista, na ressoma vigente. Há atrasos? 
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Antivitimologia. A conscientização quanto ao autovalor na valorosa rede de personali-

dades, atividades, produtividades, potencialidades, interatividades e amparabilidades entrelaçadas 

no âmbito da maxiproéxis, acarreta a eliminação de tendências autovitimizantes. 

Autexemplologia. Constata-se a força do autexemplo: o avanço autevolutivo sendo pas-

sível de carrear consigo componentes do grupo evolutivo e, do mesmo modo, a autestagnação 

sendo capaz de reverberar patologicamente nos demais. A queda pessoal pode não ser solitária, 

levando consigo os ex-arrimados. 

Intermissiologia. Recobra-se, assim, o autocompromisso intermissivo de usufruir proli-

ficamente do manancial de recebimentos da atualidade, retribuindo através dos autesforços para  

a aceleração a evolução pessoal e a dos demais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de orientação existencial, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

06.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

07.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Localização:  Proxêmica;  Neutro. 

09.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

10.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Realidade  relevante:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Status  momentosus:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

 

O  SENSO  DE  ORIENTAÇÃO  EXISTENCIAL  PERMITE  AOS  

INTERMISSIVISTAS  A  ADEQUAÇÃO  DAS  METAS  PESSOAIS  

ÀS  OPORTUNIDADES  DA  CONJUNTURA  VIVENCIAL  ATUAL,  
POTENCIALIZANDO  OS  RESULTADOS  PROEXOLÓGICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mensurou o nível do próprio senso de orienta-

ção existencial? Este nível está coerente com a autoprodutividade evolutiva? 

 

A. L. 
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S E N S O    D E    P A R A F I L I A Ç Ã O  
( A M P A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de parafiliação é a autoconsciência teática do proexista quanto  

à vinculação das tarefas evolutivas pessoais ao conjunto de trabalhos assistenciais de equipe mul-

tidimensional amparadora, propiciando reconfortante sensação de parapertencimento, confiança 

no suporte extrafísico aos empreendimentos cosmoéticos e responsabilidade pela manutenção da 

própria condição de minipeça lúcida funcionante. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composi-

ção para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo filiação 

procede do idioma Latim, filiatio, “filiação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Senso de filiação à equipex amparadora. 02.  Senso de filiação à pa-

rapreceptoria. 03.  Senso de paravinculação cosmoética. 04.  Senso de paraassociação evolutiva. 

05.  Senso de grupalidade multidimensional. 06.  Consciência de equipe multidimensional.  

07.  Consciência da paraconectividade interassistencial. 08.  Tino de paraconvivialidade produti-

va. 09.  Paraprofissionalidade da minipeça assistencial lúcida. 10.  Compreensão da interdepen-

dência evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo filiação: afi-

liação; afiliada; afiliado; afiliar; filiada; filiado; filial; filiar; filiável; parafiliação. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de parafiliação, senso de parafiliação rudi-

mentar e senso de parafiliação consolidado são neologismos técnicos da Amparologia. 

Antonimologia: 01.  Sentimento de parafiliação mística. 02.  Sentimento de paravincula-

ção baratrosférica. 03.  Espírito supercorporativista. 04.  Espírito de grupalidade sectária. 05.  Le-

aldade ao clã interpresidiário. 06.  Carreira solo parapsíquica. 07.  Apedeutismo parapsíquico.  

08.  Inconsciência multidimensional. 09.  Mundividência eletronótica. 10.  Minidissidência ideo-

lógica. 

Estrangeirismologia: o sense of extraphysical belonging; o modus vivendi interdimen-

sional; o esprit de corps multidimensional; o teamwork da reurbex; os insights oportunos patroci-

nados pelos amparadores extrafísicos; o tino quanto ao timing preciso da assistência interdimen-

sional conjunta; o foco na selfperformance sincronizada à grupal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Interassistenciologia Multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intercooperação multidimensional; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a higidez autopensênica ne-

cessária à vinculação ao holopensene da parapreceptoria; a pesquisa dos pensenes propícios  

à conexão e à desconexão com a equipex amparadora; as lições hauridas nos cortes da conectivi-

dade holopensênica com o amparo; a proatividade na reconexão ao holopensene sadio; a relevân-

cia dos esforços de sustentação do vínculo evolutivo com padrões holopensênicos avançados. 

 

Fatologia: a Etologia Cosmoética abrindo as portas interdimensionais à paraconviviali-

dade evolutivamente prolífica; os avanços nos estágios da escala da consciência contínua. 

 

Parafatologia: o senso de parafiliação; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; o senso de paragrupalidade lúcida brotando com a primoparticipação em Curso Intermissi-
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vo (CI) pré-ressomático; a autoconscientização quanto às vantagens evolutivas da troca de carrei-

ra solo parapsíquica pela atuação em maxiproéxis grupal; as funções evolutivas amparadas extra-

fisicamente; o ato de assistir multidimensionalmente em equipe; o labor ombros nos paraombros; 

o atilamento quanto à dinâmica assistencial intra e extrafísica; a busca pela cosmovisão multidi-

mensional possível; a autopredisposição às inspirações amparadoras; a iscagem lúcida; a atenção 

às sincronicidades nos encontros assistenciais tangidos pela equipex; o investimento no próprio 

inventário de sinaléticas energéticas parapsíquicas; a minimização das dificuldades recíprocas de 

comunicação interdimensional; o campo multidimensional assistencial instalado pelas conscins 

predispostas e consciexes paratécnicas; o amálgama energético envolvendo os assistentes interdi-

mensionais afinizados; a intensificação ou estiolamento da ligação com o campo energético assis-

tencial sinalizando erros e acertos na autoconduta; o estudo das paraconsequências dos próprios 

atos; a pesquisa das concausas extrafísicas dos resultados pessoais; o parassuporte tranquilizador 

em momentos críticos; a integração entre funções e parafunções compondo a tares avançada;  

o protagonismo cosmoético embasado no senso de parafiliação; a atenção à deixa extrafísica para 

a atuação assistencial; a noção autocrítica dos limites da autocompetência sem acomodação;  

a despertez requerida para atender prontamente às parassolicitações cosmoéticas; a irresistibilida-

de das requisições do maximecanismo assistencial extrafísico; a hombridade para honrar o ampa-

ro funcional recebido; o senso paracomunitário relativo à paraprocedência pessoal; o senso de in-

tercooperação abrangendo a Humanidade e a Para-Humanidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o empenho evolutivo para atuar sinergicamente com a equipex ampa-

radora; o sinergismo entre os elementos da linha de montagem multidimensional potencializando 

os resultados cosmoéticos; o sinergismo percuciência multidimensional–racionalidade paracien-

tífica; o sinergismo paracérebro da conscin sensitiva–paracérebro da consciex amparadora. 

Principiologia: o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio do todo 

ser maior em relação à soma das partes isoladas; o princípio de juntos se ir mais longe; o princí-

pio do Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio da primazia das ECs cosmoéticas;  

o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) gabaritando  

o estreitamento dos laços com a parapreceptoria; o código grupal de Cosmoética (CGC) da equi-

pe tarística multidimensional; o código de etiqueta parassocial. 

Tecnologia: a técnica da higiene autopensênica; as técnicas de aprimoramento parapsí-

quico; a técnica da passividade alerta; a técnica de energização a 3; a técnica do sobrepairamen-

to analítico; a técnica do registro parafenomênico; o acesso facilitado às Paratecnologias Assis-

tenciais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico entrosado ao paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da sinalética energé-

tica parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos coordenando os trabalhos assisten-

ciais envolvendo sinergicamente equipin e equipex. 

Efeitologia: os efeitos da admissão da parafiliação das tarefas proéxicas na automoti-

vação parapsíquica; os efeitos da assunção teática da própria condição de consciência multidi-

mensional; os efeitos dos autotrafores atuantes na manutenção da paravinculação cosmoética; os 

efeitos reconfortantes do senso de pertencimento a algo maior em relação a si mesmo; os efeitos 

acalentadores das paramizades; os efeitos gratulatórios do senso de parafiliação impulsionando 

a retribuição assistencial do parainvestimento recebido; os efeitos da atuação interdimensional 

mensurados através dos resultados tarísticos observáveis. 

Neossinapsologia: as neossinapses da interatividade multidimensional. 
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Ciclologia: o ciclo circunstancial líder-liderado; o ciclo autorrevezamental amparador 

extrafísico–amparando intrafísico. 

Enumerologia: a paradeixa de falar ou escutar; a paradeixa de revelar ou omitir; a pa-

radeixa de enfrentar ou recuar; a paradeixa de liderar ou delegar; a paradeixa de doar ou receber; 

a paradeixa de esclarecer ou consolar; a paradeixa de antecipar ou esperar. O senso de paracom-

promisso (Intermissiologia); o senso de parautilidade pessoal (Autoconfianciologia); o senso de 

paracolaboração (Proexologia); o senso de paraprotegibilidade (Amparologia); o senso de respei-

to universal (Cosmoeticologia); o senso de omniempatia (Megafraternologia); o senso de perten-

cimento cósmico (Universalismologia). 

Binomiologia: o binômio parte-todo; o binômio função-sistema; o binômio minipeça- 

-maximecanismo; o binômio qualificação pessoal–qualificação grupal; o binômio convivência 

sadia–paraconvivência sadia; o binômio harmonia íntima–harmonia interconsciencial; o binô-

mio codocência-coterapia; o binômio reeducação evolutiva–inclusão parassocial. 

Interaciologia: a interação senso de parafiliação–senso de propósito coletivo; a intera-

ção senso de parafiliação–egocídio cosmoético; a interação senso de auteficácia–senso de autoli-

mites; a interação senso de dignidade consciencial–senso de lealdade cosmoética; a interação 

senso de autonomia cosmoética–senso de interdependência evolutiva; a interação senso de soli-

dariedade universal–senso de cidadania cósmica. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo evolutivo de ampliação da cos-

movisão multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador extrafísico–amparador intrafísico–assisti-

do; o trinômio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio intercompreensão-intercoope-

ração-interassistência; o trinômio multidimensional acolhimento-orientação-encaminhamento;  

o trinômio intelectualidade-paraperceptibilidade-comunicabilidade; o trinômio disponibilidade- 

-paciência-perseverança; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: a nulificação do monopólio mental pelo polinômio vitimizador carên-

cias-desgostos-paixões-desafetos. 

Antagonismologia: o antagonismo extremo senso de parafiliação / cascagrossismo;  

o antagonismo senso de parafiliação / senso de pertencimento sectário; o antagonismo ampara-

bilidade extrafísica / interassedialidade; o antagonismo vínculo mentalsomático / vínculo emo-

cional; o antagonismo amparo / dependência; o antagonismo perspectiva cosmovisiológica 

/ perspectiva individualista; o antagonismo equipe / egão. 

Paradoxologia: o paradoxo do empenho para cuidar de si objetivando funcionar melhor 

para todos; o paradoxo do livre arbítrio engajado do teleguiamento autocrítico cosmoético;  

o paradoxo do senso de parafiliação, ao invés de alienar quanto às vivências intrafísicas, expan-

dir significativamente o senso de pertencimento à Humanidade e à Para-Humanidade. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a parasso-

ciofilia; a comunicofilia; a laborfilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: o fim do mito da solidão. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a parafenomeno-

teca; a parapsicoteca; a sistematicoteca; a sincronoteca; a parapedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Multidimensiologia;  

a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Grupocarmolo-

gia; a Comunicologia; a Vinculologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o tenepessista; o tenepessólogo; o projetor consciente assistencial;  

o epicon lúcido; o epiconologista; o conscienciólogo; o ofiexista; o ofiexologista; o teleguiado au-

tocrítico; o amparador de função; o parapreceptor. 

 

Femininologia: a tenepessista; a tenepessóloga; a projetora consciente assistencial;  

a epicon lúcida; a epiconologista; a consciencióloga; a ofiexista; a ofiexologista; a teleguiada au-

tocrítica; a amparadora de função; a parapreceptora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens offiexista; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de parafiliação rudimentar = o alcançado no desenvolvimento 

exitoso da tenepes; senso de parafiliação consolidado = o conquistado no atingimento da condi-

ção de teleguiamento autocrítico. 

 

Culturologia: a cultura da gratidão; a cultura da reciprocidade interdimensional; a vi-

vência da cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

 

Autavaliação. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, em ordem alfabética, 7 con-

dições, seguidas de 2 autoquestionamentos cada, 1 de caráter predominantemente parapsíquico  

e outro de caráter intrafísico, pragmático, servindo de tirateima ao anterior, sugeridos com o pro-

pósito de favorecer a autavaliação quanto ao nível do próprio senso de parafiliação: 

1.  Parabertismo. Qual o percentual de receptividade às energias reequilibradoras e re-

vigorantes doadas pelos amparadores em prol do incremento da atuação assistencial? Você reage 

positivamente ao ganhar mimos energéticos? Saber assistir e saber ser assistido na hora justa. 

2.  Paracomunicabilidade. Qual o percentual de fidedignidade na interpretação das 

mensagens extrafísicas recebidas? Você sofre com malentendidos nas comunicações rotineiras? 

3.  Paraconfiabilidade. Qual o percentual de concretização das inspirações advindas da 

parapreceptoria? Você cumpre prontamente as orientações de líder evolutivo? 

4.  Paradisponibilidade. Qual o percentual de atendimento às demandas assistenciais 

multidimensionais em qualquer tempo e espaço? Você responde satisfatoriamente aos pedidos co-

tidianos de auxílio? 

5.  Parainstantaneidade. Qual o percentual de preparo holossomático para o cumpri-

mento imediato das solicitações multidimensionais? Você possui prontidão e vigor para agir em 

situações emergenciais? 

6.  Paraintegrabilidade. Qual o percentual de entrosamento das tarefas pessoais aos ob-

jetivos extrafísicos magnos? Você integra o próprio trabalho ao do grupo evolutivo? 

7.  Paraperceptibilidade. Qual o percentual de espaço mental liberado para as percep-

ções extrafísicas? Você tem investido no aprimoramento da atenção dividida? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de parafiliação, indicados para a expansão das 

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

01.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

02.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

04.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 
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05.  Escala  da  consciência  contínua:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Macrossenso:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

09.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Teleguiado  autocrítico:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DE  PARAFILIAÇÃO  SE  EMBASA  NA  CONFIANÇA  

PLENA  EXISTENTE  ENTRE  OS  ELEMENTOS  DAS  EQUIPES  

MULTIDIMENSIONAIS,  REUNIDOS  E  HARMONIZADOS  PELO  

COMPROMETIMENTO  COM  METAS  TARÍSTICAS  COMUNS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite teaticamente a existência do senso de pa-

rafiliação? Em caso afirmativo, quais proveitos evolutivos hauridos já foram compartilhados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 
x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 197 a 201, 235 a 242 e 266 a 270. 

 

A. L. 
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S E N S O    D E    P E R S P E C T I V A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de perspectiva é a capacidade de a consciência perceber, apreen-

der, considerar, analisar, interpretar, ajuizar e representar algo a partir de diversos pontos de vista, 

todos inevitavelmente parciais, limitados e determinados pelo próprio microuniverso conscien-

cial, porém justificados e intercomplementares na concepção das realidades e pararrealidades. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo perspectiva 

procede do idioma Latim Medieval, perspectiva, “perspectiva (parte da Ótica)”, e este de perspi-

cere, “ver através de; examinar com cuidado; observar atentamente; perceber; distinguir; enxer-

gar; compreender”.  Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Senso de perspetiva; senso perspéctico; senso perspectivo. 02.  Sen-

tido de perspectiva. 03.  Tino perspéctico; tino perspectivo. 04.  Visão em perspectiva. 05.  Noção 

de perspectiva. 06.  Critério de enfoque. 07.  Cognição poliédrica. 08.  Autopercuciência cosmo-

visiológica. 09.  Senso cosmovisiológico. 10.  Saber cosmovisiológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo perspectiva: 

autoperspectiva; neoperspectiva; perspéctica; perspéctico; perspectivação; perspectivada; pers-

pectivado; perspectivante; perspectivar; perspectivável; perspectívica; perspectívico; perspecti-

vidade; perspectivismo; perspectivista; perspectivística; perspectivístico; perspectivo; perspecto-

grafia; perspectográfica; perspectográfico; perspectógrafo; perspectômetro; perspética; perspé-

tico; perspetiva; perspetivação; perspetivar; perspetivismo; perspetivista; perspetivística; pers-

petivístico; perspetivo; reperspectivação. 

Neologia. As duas expressões compostas senso de perspectiva intrafísico e senso de 

perspectiva multidimensional são neologismos técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 01.  Antissenso de perspectiva. 02.  Senso de perspectiva falho. 03.  Dis-

torção cognitiva. 04.  Inépcia cognitiva. 05.  Perspectiva limitada; perspectiva pobre. 06.  Mono-

visão existencial. 07.  Bitolamento; visão curta; visão estreita. 08.  Falta de visão. 09.  Rigidez 

pensênica. 10.  Desorientação; desviacionismo; monoideísmo. 

Estrangeirismologia: o outlook; a view; o point of view; o approach cosmovisiológico; 

a Weltanschauung; a la manière de voir; o trompe l’oeil; o coup d’oeil; a prima facie; o design;  

o designer. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da percuciência pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ampliemos 

nossas perspectivas. Perspectiva: ilusão infinita. Cosmovisão: perspectiva cosmogramológica. 

Coloquiologia. Pela ótica popular, eis, na ordem alfabética, 4 dizeres exemplificativos 

do senso de perspectiva na Socin atual: 

1.  “Crème de la crème”: elitismo (Axiologia). 

2.  “Deus escreve certo por linhas tortas”  visão de conjunto (Cosmovisiologia). 

3.  “Há males que vêm para bem”  otimismo (Prospectivologia). 

4.  “Se non à vero è ben trovato”: aparência (Apriorismologia). 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pensenidade discernidora; os neopensenes;  

a neopensenidade; os pensenes críticos; a autopensenização crítica; os pensenes criativos; a auto-

pensenização criativa; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os nexopensenes; a nexopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a versa-
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tilidade pensênica; os fixopensenes; a fixopensenidade; o holopensene pessoal da reperspectiva-

ção da vida humana pela recéxis; os pluripensenes; a pluripensenidade; os megapensenes; a me-

gapensenidade; a ampliação do holopensene pessoal; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;  

a retilinearidade pensênica. 

 

Fatologia: o senso de perspectiva; a cognição; a razão; a perspicácia cognitiva; a acuida-

de sensorial; a flexibilidade cognitiva; o senso crítico; o ajuizamento pessoal; o senso de observa-

ção; a concentração mental; a atenção à singularidade; a atenção multifocal; o pensamento multi-

facetado; o raciocínio multifásico; a polifasia da pensenidade; a associação de ideias; a intelecção 

caleidoscópica; a multivisão; a visão macro; as perspectividades; as diversificações das aborda-

gens; a multidisciplinaridade; a transdisciplinaridade; o leque de possibilidades; a visão de mun-

do; a ilusão de realidade; o corte da realidade; o enfoque panorâmico; o enfoque crítico; o enfo-

que criterioso; a ótica sensata; a perspectiva correta; a perspectiva cosmoética; o ponto de vista 

considerado; o ponto de vista ponderado; o norte da abordagem; o prisma analisado; o ângulo 

examinado; o viés escolhido; a faceta percebida; a aparência dos fatos; a captação da nuança;  

a omnianálise aplicada às nuanças dos fatos; o paradoxo; o paradigma; a abordagem heurística;  

a capacidade de generalizar; a capacidade de particularizar; a introspecção, ou o olhar no interior; 

a prospecção, ou o olhar adiante; a retrospecção, ou o olhar para trás; as peculiaridades de cada 

indivíduo, cada geração, cada época; as diferenças individuais; o ponto de vista feminino; o ponto 

de vista masculino; o senso de perspectiva do inversor existencial; o senso de perspectiva funcio-

nal da conscin lúcida; o senso de perspectiva restrito da conscin eletronótica; o senso de perspec-

tiva limitado da conscin interiorota; o senso de perspectiva incipiente da conscin apedeuta; a her-

menêutica mal aplicada; a perspectiva deslocada; a perspectiva errônea; a perspectiva patológica; 

as perspectivas antagônicas; as perspectivas antípodas; o conservantismo; o preconceito; o “rótu-

lo”; a dissonância cognitiva; a falha na prospecção; a pseudossuperação; a robéxis; a falta de pers-

pectiva de vida; o autocídio; a recéxis, ou a mudança das autoperspectivas para melhor; a recin;  

o abertismo consciencial; o autodiscernimento; o ponteiro consciencial; a inteligência evolutiva 

(IE); a cosmovisão. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM); a projetabilidade lú-

cida (PL); a abordagem às pararrealidades a partir do soma; a abordagem às pararrealidades a par-

tir do psicossoma; a abordagem às pararrealidades a partir do mentalsoma isolado; as omnipara-

percepções; a pancognição; a pangrafia; a antenagem parapsíquica; a lupa multifocal com base no 

autoparapsiquismo; o paracérebro prismático; a polimatia parapsíquica; os cons recuperados;  

a adulteração pessoal dos parafatos; a distorção das pararrealidades para adequá-las às próprias 

crendices; a malinterpretação parafenomênica; o senso de perspectiva da conscin parapsíquica;  

o extrapolacionismo parapsíquico; a Cosmovisiologia Multidimensional; a omnivisão da Cons-

ciex Livre (CL); a cosmoconsciência; o senso de perspectiva paradireitológico; a reperspectivação 

da vida após a experiência de quase morte (EQM). 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo razão-cognição; o sinergismo neofilia-perspicácia; o si-

nergismo flexibilidade pensênica–erudição; o sinergismo da divergência entre pontos de vista ge-

rando neoideias. 

Principiologia: o princípio da conjunção cognitiva; o princípio dual da polaridade;  

o princípio do megafoco mentalsomático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da perspectiva; a teoria cognitiva; a teoria da percepção. 

Tecnologia: as técnicas de perspectiva; as técnicas arquitetônicas; as técnicas artísti-

cas; as técnicas de redação modular; as técnicas de associação de ideias; a técnica das aproxi-
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mações simples; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; 

a técnica da leitura nas entrelinhas; a técnica da Enumerologia. 

Voluntariologia: o megaenfoque assistencial do voluntário da Comunidade Conscien-

ciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico 

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

cienciológico da Serenologia (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas; o Colégio Invisível dos Her-

meneutas; o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Polímatas. 

Efeitologia: o efeito da ótica pessoal na interpretação dos fatos; o efeito da recupera-

ção de cons sobre o senso de perspectiva da conscin; o efeito da reperspectivação contínua do 

conhecimento científico na geração de neoverpons; o efeito das extrapolações mentaissomáticas 

na ampliação das perspectivas evolutivas. 

Neossinapsologia: a ampliação das neoperspectivas a partir da geração de neossi-

napses. 

Enumerologia: a atenção pontual; a atenção factual; a atenção lateral; a atenção dividi-

da; a atenção seletiva; a atenção multifacetada; a atenção cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio percepção-cognição; o binômio apreensão da ideia–abstração 

do enfoque; o binômio pés na rocha–mentalsoma no Cosmos; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação Ciência-Arte-Filosofia. 

Crescendologia: o crescendo senso de perspectiva na infância–senso de perspectiva na 

juventude–senso de perspectiva na maturidade; o crescendo retrospectiva-perspectiva-prospec-

tiva; o crescendo monovisão-cosmovisão-omnivisão. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Polinomiologia: o polinômio neoideias-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo perspectiva individual / perspectiva grupal; o anta-

gonismo perspectiva humana / perspectiva cósmica; o antagonismo atenção saltuária / atenção 

dividida; o antagonismo minienfoque / megaenfoque; o antagonismo enfoque dispensável / enfo-

que prioritário; o antagonismo ângulo artístico / ângulo técnico; o antagonismo bitolamento 

/ percuciência; o antagonismo raciocínio restringido / raciocínio expandido; o antagonismo vi-

são em zoom / visão paranorâmica. 

Paradoxologia: o paradoxo das diferenças de perspectivas serem, simultaneamente, ins-

trumentos de mudança e de resistência na geração de neoverpons; a compreensão dos fatos pa-

radoxais pela ampliação do senso de perspectiva; o paradoxo da “vida na morte”, elucidado pe-

la perspectiva multidimensional. 

Politicologia: a cognocracia; a sofocracia; a proexocracia; a cosmocracia; a lucido-

cracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da perspectiva; as leis da óptica; a lei do devenir. 

Filiologia: a neofilia; a criticofilia; a sociofilia; a cosmofilia. 

Sindromologia: a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da ectopia afetiva  

(SEA); a síndrome do infantilismo; a síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a fracassomania; a megalomania. 

Holotecologia: a cosmoteca; a encicloteca; a cognoteca; a matematicoteca; a desenho-

teca; a criativoteca; a heuristicoteca; a pensenoteca; a discernimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Parapercucienciologia; a Enfocologia; a Eru-

diciologia; a Prospectivologia; a Argumentologia; a Hermeneuticologia; a Paradigmologia; a Men-

talsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autocosmopensenologia. 
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IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin obs-

tinada; a pessoa pertinaz; a personalidade criteriosa; a personalidade heurística; a conscin erudita; 

a conscin lúcida; a consciência poliédrica; a consciência polímata; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o maxidissidente ideológico; o artista plástico; o desenhista; o cientista; o filósofo; o escritor;  

o líder; o gestor; o administrador; o empreendedor; o generalista; o especialista; o prospectivista; 

o homem de visão; o homem de ação; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista cons-

ciencial; o intermissivista; o proexista; o voluntário; o cognopolita; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o autopes-

quisador; o verponista; o detalhista; o cosmanalista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o enciclope-

dista; o cosmovisiólogo; o parapsíquico; o projetor consciente; o tenepessista; o epicon lúcido;  

o ofiexista; o completista; o amparador extrafísico; o perito em evolução; o evoluciólogo; o Se-

renão. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a maxidissidente ideológica; a artista plástica; a desenhista; a cientista; a filósofa; a escritora;  

a líder; a gestora; a administradora; a empreendedora; a generalista; a especialista; a prospectivis-

ta; a mulher de visão; a mulher de ação; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista 

consciencial; a intermissivista; a proexista; a voluntária; a cognopolita; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a autopes-

quisadora; a verponista; a detalhista; a cosmanalista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a enciclope-

dista; a cosmovisióloga; a parapsíquica; a projetora consciente; a tenepessista; a epicon lúcida;  

a ofiexista; a completista; a amparadora extrafísica; a perita em evolução; a evolucióloga; a Se-

renona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perspectivator; o Homo sapiens discernens; o Homo 

sapiens cognitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sa-

piens megafocus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de perspectiva intrafísico = a abordagem do cientista convencional 

embasada no paradigma newtoniano-cartesiano; senso de perspectiva multidimensional = a abor-

dagem do autopesquisador da consciência, à luz do paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a perspectiva cultural; a autocognição multicultural; a cultura onímoda. 

 

Transdisciplinologia. Pelo ângulo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 8 disciplinas diretamente relacionadas à aplicação das técnicas de projeção em perspectiva, 

notadamente no campo do Desenho, técnico ou artístico: 

1.  Arquitetura. 

2.  Artes Plásticas. 

3.  Engenharia. 

4.  Física (Óptica). 

5.  Geografia (Topografia). 

6.  Geologia (Cartografia Geológica). 

7.  Informática (Desenho Computadorizado). 
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8.  Matemática (Geometria Descritiva). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, o significado dos fenômenos perspectivos 

amplia-se ao abarcar o universo de manifestações da consciência. Eis, em ordem alfabética, 100 

categorias de perspectivas, exemplificadas: 

01.  Perspectiva  abrangente: a formação generalista (Educação). 

02.  Perspectiva  acertada: o cumprimento de cláusula da proéxis (Proexologia). 

03.  Perspectiva  aérea: o objeto representado com 3 pontos de fuga (aprofundamento), 

2 sobre a linha do horizonte e 1 abaixo dela, sobre a vertical do ponto de vista (Arquitetura; Artes 

Plásticas). 

04.  Perspectiva  alarmista: a imprensa marrom (Comunicologia). 

05.  Perspectiva  à  mão: o desenho técnico feito à mão (Arquitetura). 

06.  Perspectiva  antagônica: a Antimitologia (Mitologia). 

07.  Perspectiva  antípoda: as realidades do vírus e do Serenão (Evoluciologia). 

08.  Perspectiva  arquitetônica: as edificações (Arquitetura; Engenharia). 

09.  Perspectiva  artística: as obras de arte (Artes Plásticas). 

10.  Perspectiva  assistencial: o amparo de função (Assistenciologia). 

11.  Perspectiva  assistencialista: o aliciamento político (Demagogiologia). 

12.  Perspectiva  binária: a doutrina maniqueísta (Filosofia). 

13.  Perspectiva  bioenergética: a energosfera pessoal (Energossomatologia). 

14.  Perspectiva  científica: a refutação de hipóteses e teorias (Refutaciologia). 

15.  Perspectiva  cilíndrica  ou  paralela: as perspectivas ortogonais isométrica, dimé-

trica, trimétrica e a perspectiva oblíqua cavaleira (Geometria Descritiva). 

16.  Perspectiva  cognitiva: o binômio captação-retenção aplicado às ideias (Psicologia). 

17.  Perspectiva  comportamental: a reação instintiva (Etologia). 

18.  Perspectiva  cônica  ou  central: as perspectivas rigorosa e não rigorosa (Geome-

tria Descritiva). 

19.  Perspectiva  conscienciocêntrica: o estudo centrado na consciência (Consciencio-

centrologia). 

20.  Perspectiva  conscienciométrica: a conscin-cobaia (Autoconscienciometrologia). 

21.  Perspectiva  consciencioterapêutica: a autocura (Autoconsciencioterapia). 

22.  Perspectiva  cosmoética: a autoincorruptibilidade (Cosmoeticologia). 

23.  Perspectiva  cosmovisiológica: o estilo exaustivo de pesquisa (Cosmovisiologia). 

24.  Perspectiva  cultural: a erudição (Erudiciologia). 

25.  Perspectiva  de  esgoto: o objeto representado com 3 pontos de fuga (aprofunda-

mento), 2 sobre a linha do horizonte e 1 acima dela, sobre a vertical do ponto de vista (Arquitetu-

ra; Artes Plásticas). 

26.  Perspectiva  de  formas  geométricas: as representações do cilindro, do círculo, do 

cubo e do quadrado (Artes Plásticas). 

27.  Perspectiva  de  importância: o ressalte do objeto no desenho (Artes Plásticas). 

28.  Perspectiva  deslocada: o autofracasso deslocado (Autoproexologia). 

29.  Perspectiva  de  vida: a longevidade (Somatologia). 

30.  Perspectiva  do  autor: o confor da obra (Mentalsomatologia). 

31.  Perspectiva  do  leitor: a cultura geral (Culturologia). 

32.  Perspectiva  ecológica: os sistemas ambientais (Ecologia). 

33.  Perspectiva  econômica: o mercado de capitais (Economia). 

34.  Perspectiva  educacional: o ensino superior (Educação). 

35.  Perspectiva  em  espaços  abertos: a representação do objeto sob ação dos fenôme-

nos da natureza (Artes Plásticas). 

36.  Perspectiva  empresarial: a incubadora tecnológica (Empreendedorismo). 

37.  Perspectiva  épica: os poemas clássicos Ilíada e Odisseia, de Homero (Literatura). 

38.  Perspectiva  errônea: a minidissidência (Desviologia). 

39.  Perspectiva  espacial: a carta geográfica (Geografia). 
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40.  Perspectiva  especulativa: a vista do objeto a partir de diversos pontos de observa-

ção (Artes Plásticas). 

41.  Perspectiva  evoluciológica: a escala evolutiva das consciências (Evoluciologia). 

42.  Perspectiva  experimental: o aprendizado por ensaio-erro (Experimentologia). 

43.  Perspectiva  extrafísica: a percepção das pararrealidades (Extrafisicologia). 

44.  Perspectiva  filosófica: a aplicação da lógica (Filosofia). 

45.  Perspectiva  focal: a especialização profissional (Educação). 

46.  Perspectiva  futura: a melhora do nível evolutivo do planeta (Prospectivologia). 

47.  Perspectiva  global: o Estado Mundial (Politicologia). 

48.  Perspectiva  gráfica: o grafismo (Grafologia). 

49.  Perspectiva  grupal: a maxiproéxis grupal (Maxiproexologia). 

50.  Perspectiva  histórica: a biografia da personalidade notável (Biografologia). 

51.  Perspectiva  holossomática: a autoconsciencialidade (Autoconscienciologia). 

52.  Perspectiva  homeostática: a técnica do arco voltaico craniochacral (Homeostati-

cologia). 

53.  Perspectiva  ilusória: o efeito 3-D da imagem anamórfica (Artes Plásticas). 

54.  Perspectiva  individual: a proéxis pessoal (Proexologia). 

55.  Perspectiva  inovadora: o desenvolvimento de neotecnologias (Tecnologia). 

56.  Perspectiva  intraconsciencial: a recin (Autoconsciencioterapia). 

57.  Perspectiva  intrafísica: a vida humana (Intrafisicologia). 

58.  Perspectiva  invexológica: a antecipação das gescons (Invexologia). 

59.  Perspectiva  libertária: a vivência da tares (Interassistenciologia). 

60.  Perspectiva  linguística: o purismo conservador na linguagem (Glotologia). 

61.  Perspectiva  literária: o gênero literário (Literatura). 

62.  Perspectiva  mentalsomática: o enfoque racional (Mentalsomatologia). 

63.  Perspectiva  monovisiológica: o monoideísmo (Parapatologia). 

64.  Perspectiva  multidimensional: os fenômenos projetivos (Parafenomenologia). 

65.  Perspectiva  multifacetada: a polimatia (Polimatologia). 

66.  Perspectiva  musical: o gênero musical (Arte). 

67.  Perspectiva  omnivisiológica: a ótica da Consciex Livre (Cosmoconscienciologia). 

68.  Perspectiva  óptica: as percepções de sombra, penumbra e luz (Física). 

69.  Perspectiva  otimista: a previsão do resultado favorável (Prospectivologia). 

70.  Perspectiva  pangráfica: a captação multifária da ideia (Parapercepciologia). 

71.  Perspectiva  parapsíquica: a comunicação entre conscins e consciexes (Paracomu-

nicologia). 

72.  Perspectiva  particular: o detalhe (Cosmovisiologia). 

73.  Perspectiva  patológica: a ótica da consréu (Psicopatologia). 

74.  Perspectiva  pessimista: a lei de Murphy (Psicopatologia). 

75.  Perspectiva  pluriexistencial: os ciclos ressoma-dessoma da consciência (Seriexo-

logia). 

76.  Perspectiva  política: a organização dos governos das nações (Politicologia). 

77.  Perspectiva  proexológica: o compléxis (Proexologia). 

78.  Perspectiva  profilática: as medidas preventivas de pandemias (Epidemiologia). 

79.  Perspectiva  promissora: a cura de doenças pela terapia gênica (Medicina). 

80.  Perspectiva  psicológica: a cognição (Psicologia). 

81.  Perspectiva  psicossomática: a arte em geral (Psicossomatologia). 

82.  Perspectiva  quadrilátera: o objeto representado sem distorção, com ângulos vi-

suais de até 180 graus, pelo sistema de rebatimento de 2 planos paralelos de projeção (Geometria 

Descritiva). 

83.  Perspectiva  recexológica: a mudança da vida para melhor (Recexologia). 

84.  Perspectiva  regressiva: os idiotismos culturais (Parassociologia). 

85.  Perspectiva  semiótica: a anamnese (Semiologia). 

86.  Perspectiva  sistemática: a categorização dos fatos (Taxologia). 
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87.  Perspectiva  sistêmica: a visão de conjunto (Cosmovisiologia). 

88.  Perspectiva  social: as ações solidárias internacionais (Assistenciologia). 

89.  Perspectiva  somática: a genialidade podálica (Somatologia). 

90.  Perspectiva  tarística: a tenepes (Assistenciologia); a ofiex (Ofiexologia). 

91.  Perspectiva  teática: a vivência do binômio 1% de teoria–99% de prática (Teatico-

logia). 

92.  Perspectiva  temporal: a época (Cronologia). 

93.  Perspectiva  tendenciosa: o deslize no “mata-burro” pessoal (Autenganologia). 

94.  Perspectiva  teológica: a crença em Deus (Teologia). 

95.  Perspectiva  trafarista: os vícios da consciência (Trafarologia). 

96.  Perspectiva  traforista: os talentos da consciência (Traforologia). 

97.  Perspectiva  trágica: a predisposição ao acidente de percurso (Assediologia). 

98.  Perspectiva  universalista: a vivência da maxifraternidade (Assistenciologia). 

99.  Perspectiva  urbana: as políticas de gestão urbana (Urbanologia). 

100.  Perspectiva  virtual: o desenho computadorizado (Infocomunicologia). 

 

Terapeuticologia: o binômio considerar-analisar aplicado às ideias inusitadas; o exercí-

cio de buscar argumentos válidos para tpontos de vista divergentes dos próprios; a autexperimen-

tação do triângulo neoângulos–neo-hipótese–neossolução; a postura empatica; a escuta interas-

sistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de perspectiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

05.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

09.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

12.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

13.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

15.  Realidade  única:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONQUISTA  DA  COSMOVISÃO  REQUER  ABERTURA  

AUTOPENSÊNICA,  A  FIM  DE  EXPANDIR  O  SISTEMA 
DE  PERSPECTIVAS  PESSOAL,  E  ACUIDADE  PARA  ABS-
TRAIR  O  MEGAENFOQUE  AUTEVOLUTIVO  PRIORITÁRIO. 

 

Questionologia. Como se posiciona você, leitor ou leitora, quanto ao senso de perspecti-

va? Qual acuidade tem você dos próprios pontos de vista? Você consegue perceber facetas não 

consideradas por outros? 
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S E N S O    D E    P R O É X I S  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de proéxis é a condição consciencial íntima de a conscin, homem 

ou mulher, dotada de discernimento, Cosmoética e domínio energético, cumprir metas específicas 

de vida, estipuladas por ela no período intermissivo, visando o compléxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso procede do Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; senti-

mento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo programação 

deriva do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito, edital; cartaz”, e este do 

idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição” de prographo, “escrever anteriormente; 

escrever na cabeça de”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim 

Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; 

apresentar-se; existir; ser; ter existencia real”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Senso de programação existencial. 2.  Convicção proexológica.  

3.  Consciência proexológica. 4.  Tino proexológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de proéxis, senso de proéxis básico e senso 

de proéxis avançado são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 01.  Desconhecimento da proéxis. 02.  Vida humana sem senso de proé-

xis. 03.  Descaminho existencial. 04.  Desorientação evolutiva. 05.  Desnorteamento existencial. 

06.  Desgoverno existencial. 07.  Desvio proexológico. 08.  Minidissidência proexológica. 09.  

Despropósito existencial. 10.  Robéxis; robotização existencial. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o feeling existencial; o objectivus da própria vida;  

o rompimento do dolce far niente da zona de conforto; o aprimoramento do modus vivendi; o ti-

ming da mudança; a mudança de status quo; a hora do jumping; o open mind pessoal; o leitmotiv; 

a Weltanschauung; o Da sein; o hakuna matata.  

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao cumprimento da programação existencial. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Proéxis: au-

toconstituição intrafísica. Proéxis: minitacon, megatares. – Proéxis: paradeveres caseiros. Proé-

xis: verdadeiro sucesso. Existe senso incomum. Proéxis: traforismo aplicado. Proéxis é trabalho. 

Citaciologia. Eis citação convidativa à reflexão sobre o tema: – Quando vires um homem 

digno segue seu exemplo. Quando vires um homem de caráter duvidoso, examina a ti mesmo 

(Confúcio, 551–479 a.e.c.). 

Filosofia: a Holofilosofia; o Existencialismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do entendimento proexológico; o holopensene pes-

soal da disponibilidade proexológica; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene da 

gratidão; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autovigilância dos pensenes; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: o senso de proéxis; o sentimento da existência de tarefa a cumprir; o senso de 

obrigação; o reconhecimento da proéxis; a listagem de compromissos da proéxis pessoal; a baga-

gem existencial; as disposições irrevogáveis da proéxis pessoal; o compromisso de cumprir  

a cláusula pétrea; os valores pessoais específicos embasadores da vida intrafísica pessoal; o con-

trassenso da robéxis e dos pecadilhos mentais; as coleiras do ego; as cangas emocionais; o ato de 

sair da acomodação da zona de conforto; o ato de deixar os ganhos secundários; o autenfrenta-

mento da crise de crescimento necessária; a qualificação dos recursos pessoais; a autorganização; 
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as ações essenciais no cumprimento da proéxis; o aplicativo do estado vibracional; a condição do 

autoimperdoador; a evitação da autocorrupção; a eliminação das omissões deficitárias; a supera-

ção da autodesorganização; a investigação das incompreensões grupocármicas; a Higiene Consci-

encial eliminando as autoculpas; a desconstrução de esquemas disfuncionais; o completismo exis-

tencial; os cursos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o curso Balanço Existencial da As-

sociação Internacional da Programação Existencial (APEX); o estabelecimento do bom hábito 

da leitura e da rotina útil; os valores evolutivos; os autoposicionamentos inabituais; os saturadores 

evolutivos da robotização existencial (robéxis); a vida pessoal anticaos; a bondade; a tares;  

a transparência pessoal cotidiana; a conquista íntima pessoal; a interassistencialidade; as reconci-

liações; o autodesconfiômetro; a desdramatização de conflitos; o alvoroço interior; a eliminação 

das desafeições de qualquer natureza; as privações; os revezes; as reviravoltas; o esbregue retifi-

cador; o sossego; o sobrepairamento; o ato de abrir mão; a utilização cosmoética dos trafores;  

a prática diária da tenepes; a ideia firme e convicta da consecução da programação existencial;  

o proexograma; o autonorteamento cosmoético; as tertúlias conscienciológicas; o autodiscerni-

mento evolutivo; a força dos valores cosmoéticos para a conscin intermissivista; o autopertenci-

mento cósmico; as recins; a imposição autoconsciente da reciclagem existencial; o compartilha-

mento da riqueza intraconsciencial; a megafraternidade; a consecução de gestações conscienciais 

policármicas; o devir; a impermanência evolutiva.  

 

Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL); a projeção consciente (PC) rememorativa 

do Curso Intermissivo (CI) reavivando a conversa com evoluciólogo; a falta de autoconscientiza-

ção do aqui-agora multidimensional; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a su-

peração do déficit de atenção parapsíquico; a afinização com o amparo extrafísico de função; a in-

clusão do autoparapsiquismo na consecução da proéxis; a convocação silenciosa dos amparadores 

extrafísicos; a liberação intencional, sem medo, das energias conscienciais (ECs) através da von-

tade, favorecendo a interassistência; as desassimilações simpáticas realizadas com autoconsciên-

cia; a postura lúcida de estar atento às manifestações dos parafatos; as inspirações dos amparado-

res extrafísicos; o parapsiquismo impressivo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pa-

raprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo minipeça-maximecanismo; o sinergismo vontade decidi-

da–intenção sadia; o sinergismo autoposicionamento–redefinição proexológica; o sinergismo 

perseverança–cognição–hiperacuidade multidimensional. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PPP); o princípio de ninguém evo-

luir sozinho; o princípio da complexidade; o princípio de toda consciência ter sensibilidade mul-

tidimensional; os princípios específicos embasadores da vida intrafísica pessoal; o princípio do 

devagar e sempre; o princípio “se algo pertence à pessoa, vem para ela”. 

Codigologia: o código de conduta do proexista; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

ajustando a conscin qual bússola norteadora. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da 

automimese dispensável; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da 

infiltração cosmoética. 

Tecnologia: a técnica dos 10 valores pessoais básicos; a técnica do inventariograma;  

a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica do circuito corono-frotochacral; a téc-

nica do EV; as técnicas de aplicação das ECs; as técnicas conscienciométricas; as técnicas evo-

lutivas em geral; a técnica da relaxação psicofiológica; a técnica da respiração rítmica; a técni-

ca “fratura exposta e do soco na cara˝ empregada fraternalmente na Impactoterapia para acelerar 

a consecução da proéxis. 

Voluntariologia: a assistência dos voluntários das Instituições Conscienciocêntricas  

o labcon itinerante do voluntário docente de Conscienciologia; o voluntário abridor de cami-

nhos. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Paradirei-

tologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatogia; o laboratório consciencioló-

gico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laborató-

rio conscienciológico da Autossinaleticologia; a residência pessoal enquanto laboratório cons-

ciencial alavancador. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; 

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível 

da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito secundário indesejável; os efeitos cosmoéticos dos poderes consci-

enciais bem administrados; o efeito da autoparaprocedência na conduta proexológica; o efeito 

consciencioterapêutico da pesquisa mentalsomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da evolução consciencial paulatina; as 

neossinapses das paraevidências das cláusulas proexológicas; as neossinapses desencadeadas  

a partir das megadecisões cosmoéticas; as neossinapses advindas das recins e recéxis. 

Ciclologia: o ciclo tarístico; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo do exemplaris-

mo; o ciclo plantação-colheita; a compreensão da lei de causa e efeito embasando o ciclo multi-

existencial das consciências; o ciclo senso de paradever–cumprimento do paradever; a libertação 

do ciclo das ressomas repetitivas. 

Enumerologia: o holopensene da paraperceptibilidade do devir; o holopensene do me-

gafoco evolutivo; o holopensene da paraprocedência pessoal; o holopensene da responsabilidade 

intermissiva; o holopensene da imperturbabilidade interassistencial; o holopensene pessoal cos-

moético; o holopensene de pertencimento maxiproexológico e arrimo interconsciencial assisten-

cial. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio admiração-discor-

dância; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio senso de gratidão–postura anti-

queixa; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio aquisição-retri-

buição; o binômio parapsiquismo lúcido–senso universalista; o binômio patamar de autoconsci-

encialidade–inteligência evolutiva (IE); o binômio autorrevezamento–epicentrismo consciencial; 

o binômio consciência imperecível–soma perecível. 

Interaciologia: a interação dos recebimentos; a interação rotina útil–gescon; a intera-

ção verdade relativa de ponta (verpon)–CI. 

Crescendologia: o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo paradigma meca-

nicista–paradigma consciencial; o crescendo tacon-tares; o crescendo das neoideias proexológi-

cas; o crescendo do senso de paradever tarístico; o crescendo perspicácia proexológica–agudeza 

interassistencial.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-organização-constância; o trinômio imaturidade 

consciencial–viragem de mesa–homeostase consciencial; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio 

autopesquisa–autodiscernimento–juízo crítico; o trinômio autesforços-atenção-automotivação;  

o trinômio renascimentos-retrocognições-precognições; o trinômio motivação-esforço-perseve-

rança; o trinômio interesses-meta-evolução; o trinômio autodiscernimento–senso de humanida-

de–tares. 

Polinomiologia: o polinômio voluntariado–docência conscienciológica–escrita gesco-

nológica–compléxis; o polinômio recuperação de cons–lucidez–autodiscernimento–autoqualifi-

cação consciencial; o polinômio cosmoética–intencionalidade–incorruptibilidade–exemplarismo 

cosmoético–traforismo; o polinômio autocentralização-megafocagem-estabilidade-neoconstruc-

tos; o polinômio horas-dias-décadas-vidas. 

Antagonismologia: o antagonismo senso de proéxis / banalização da proéxis; o antago-

nismo apelo emocional / reflexão mentalsomática; o antagonismo absorção energética conscien-

te / absorção energética inconsciente; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo 

apriorismose / abertismo consciencial; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o an-
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tagonismo paradigma consciencial / paradigma eletronótico; o antagonismo espectador da vida  

/ protagonista da vida. 

Paradoxologia: o paradoxo ganho secundário–perda evolutiva; o paradoxo de o mais 

difícil autenfrentamento poder ser o mais libertador; o paradoxo da polivalência; o paradoxo de 

a vida material ser energética; o paradoxo de a mesma holobiografia pode produzir oportunida-

de proéxica autorrevezamental. 

Politicologia: a proexocracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; 

a democracia; a meritocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis do Paradireito regendo a evolução grupal; a lei do maior esforço na 

busca de homeostase holossomática; a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais. 

Filiologia: a energofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a parapercepciofilia; a reciclofilia;  

a paratecnofilia; a verponofilia. 

Sindromologia: a desmitificação da síndrome do ninho vazio; a eliminação da síndrome 

da abstinência da Baratrosfera (SAB); a reviravolta da síndrome do infantilismo.  

Mitologia: o descarte dos mitos eletronóticos; a desconstrução de o mito da consolação 

ser único meio de assistência; a desconstrução do mito do salvacionismo; a eliminação do mito 

do acaso; o mito do impossível; a desmitificação autoconsciente. 

Holotecologia: a proexoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatote-

ca; a conscienciometroteca; a fenomenoteca; a profilaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Auto-

discernimentologia, a Assistenciologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia;  

a Recinologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência poliédrica; a consciência polí-

mata; a conscin preceptora intrafísica. 

 

Masculinologia: o proexista; o proexólogo; 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 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 tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o vo-

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

 

Femininologia: a proexista; a proexóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-

cepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo 

sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens completista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo 

sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de proéxis básico = aquele levando a conscin a desempenhar as 

atividades da docência conscienciológica; senso de proéxis avançado = aquele levando a conscin 

a escrever a megagescon tarística. 

 

Culturologia: a cultura evolutiva da proéxis; a cultura conscienciológica; a cultura da 

Interassistenciologia; a cultura da sociabilidade evoluída; a cultura da convivialidade multiexis-

tencial; a cultura da convivialidade pacífica; a cultura do completismo existencial. 

 

Taxologia. Segundo a Paraprofilaxiologia, o emprego do senso de proéxis requer aten-

ção específica a, por exemplo, 21 campos de estudo da Conscienciologia, listados na ordem alfa-

bética. 

01. Antimitologia: a supressão dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas. 

02. Autodecisiologia: o enfrentamento inevitável às vezes, do ônus do não, predomi-

nando o mentalsoma. 

03. Autodesassediologia: a sustentação do trabalho contínuo das ECs, destacando-se os 

20 EVs diários. 

04. Autodespertologia: a vivência do binômio Autodespertologia-Interassistenciologia. 

05. Autodominiologia: a evitação da vivência do parêntese patológico. 

06. Autoortopensenologia: a valorização da ortopensenidade, eliminando-se os ruídos 

mentais. 

07. Autopesquisologia: a utilização do princípio da descrença (PD), mantendo as au-

texperimentações continuadas. 

08. Autoprofilaxiologia: a acuidade de a conscin não fugir à responsabilidade do pró-

prio livre arbítrio. 

09. Autossoerguimentologia: a aplicação da lei do maior esforço evolutivo.  

10. Completismologia: o cumprimento exitoso da proéxis. 

11. Conscienciometrologia: a atualização da autoimagem, em conformidade com as re-

cins feitas através do Conscienciograma. 

12. Cosmoeticologia: o paradever da manutenção do paradireito de todos. 

13. Discernimentologia: o aproveitamento dos aportes no timing proexológico correto. 

14. Etiologia: a investigação de determinados nós górdios através da autopesquisa ho-

lossomática. 

15. Intrafisicologia: a eliminação da sucumbência às tentações intrafísicas. 

16. Maturologia: o saber esperar, estando sempre preparado para atuar nas prioridades 

evolutivas. 

17. Mesologia: o sobrepairamento da mesologia. 

18. Parapercepciologia: a observação, anotação e discriminação detalhista dos fatos  

e parafatos. 

19. Reciclologia: as ultrapassagens, no tempo certo, dos gargalos evolutivos, dos tra-

vões e percalços, criando neovínculos evolutivos direcionando ao compléxis. 

20. Universalismologia: a manutenção do microuniverso consciencial aberto e a expan-

são da própria consciência. 

21. Voliciologia: a vontade impulsora da consciência, a força presencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de proéxis, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 
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02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Atenção  extrafísica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  trafarismo-traforismo:  Recexologia;  Neutro.  

09.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

13.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DE  PROÉXIS  TRAZ  AO  INTERMISSIVISTA  LÚCI-
DO  A  RESPONSABILIDADE  DE  ALCANÇAR  O  COMPLETIS-
MO  EXISTENCIAL.  IMPORTA  O  AUTESFORÇO  NA  REME-

MORAÇÃO  DAS  CLÁUSULAS  PÉTREAS  DEFINIDAS  NO  CI. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a consecução da proéxis com vistas ao 

completismo? Em escala de 1 a 5, qual o grau de autesforço empregado para o êxito da acabativa 

das tarefas proexológicas? 
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grafia; alf.; geo; ono; estrangeirismos; 23x16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; pági-
na 145. 

3.  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 292, 301, 371, 401, 

506, 539, 587, 851, 1.430 e 1.452. 

4.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164  
p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associ-

ação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011, páginas 26 a 37.  

5.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; páginas 290 e 310. 

 

D. M. W. 
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S E N S O    D E    R A C I O N A L I D A D E  
( 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 senso de racionalidade é a faculdade, predisposição, propensão, tendên-

cia, pendor, inclinação, aptidão, habilidade ou condição intraconsciencial de a consciência, intra 

ou extrafísica, encadear ações, ideias, juízos e / ou pensamentos de maneira lógica e coerente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento”. Apareceu no Século XIV. A palavra racionalidade procede do mesmo idioma Latim, 

rationalitas, “faculdade de raciocinar”, derivado de rationalis, “contável; calculável; racional; do-

tado de razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; 

raciocínio; doutrina; razão determinante”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Senso de racionabilidade. 02.  Senso de logicidade. 03.  Senso de 

reflexão lógica. 04.  Senso de coerência. 05.  Senso de perspicácia. 06.  Tino racional. 07.  Incli-

nação ao autojuízo crítico. 08.  Logicidade. 09.  Comedimento; ponderação. 10.  Senso de discer-

nimento. 

Neologia. As duas expressões compostas senso de racionalidade esboçante e senso de 

racionalidade madura são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Contrassenso; despautério; disparate. 02.  Irracionalidade. 03.  Es-

tultice. 04.  Incoerência. 05.  Irreflexão. 06.  Imprudência. 07.  Percepção embotada. 08.  Ilogici-

dade. 09.  Intuição. 10.  Indiscernimento. 

Estrangeirismologia: o upgrade da razão; a apex mentis; o must intelectivo; o Cosmo-

cognitarium; o breakthrough mentalsomático; a evitação do argumentum ad hominem; o savoir- 

-faire coerente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autorracionalidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorracio-

nalidade: conquista evolutiva. Autorracionalidade cosmoética: Megadiscernimentologia. 

Coloquiologia: o ato de comparar os prós e os contras; a ação de por tudo na balança; 

a sagacidade em levantar a lebre; a prudência em saber de qual lado sopra o vento; a decisão 

sábia de não meter a cabeça na boca do leão; a cautela em não comprar nabos em sacos; o bom 

senso em não malhar o ferro frio; a logicidade de não cuspir para o alto. 

Citaciologia: – “A experiência sem raciocínio é inútil, mas o raciocínio sem experiência 

é vazio” (Robert J. Sternberg, 1949–). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relativos ao tema: – A prática da razão, ainda que se-

vera, é sempre amiga e sincera. À medida que a razão cresce, o instinto enfraquece. 

 

II.  Fatuística 

 

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

a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taqui-

pensenes; a taquipensenidade; o hábito da linearidade nas autopensenizações; a racionalidade pre-

dominante no pen. 

 

Fatologia: o senso de racionalidade; a sagacidade no revelar juízo claro e seguro nas 

opiniões pessoais; o fato de o conhecimento especializado, a capacidade de reproduzir opiniões 

ou replicar informações não ser, ainda, capacidade de raciocínio; a atenção voltada para as minú-

cias; o fato de a aplicação do senso de racionalidade evitar surpreendências; a maximização da lo-

gicidade permitindo a obtenção de resultados coerentes; a racionalidade permitindo a ponderação 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20212 

e a revisão de conceitos decrépitos e ultrapassados; o elevado percentual do senso da racionalida-

de teática nas ações do dia a dia; as contestações intelectuais racionais; a autocriticidade aplicada 

ao regramento da imaginação; o fato de a lógica variar de acordo com o contexto cultural e a raci-

onalidade proceder da razão; o fato de a pressão patológica, momentânea, interromper o senso de 

irracionalidade de certas consciências; a elaboração caótica dos pensamentos em razão da desati-

vação de neurônios e conexões interneurais (sinapses); a incongruência ideativa; os delírios de in-

terpretação; as distorções da realidade; os sofismas convenientes; as falácias lógicas; a pseudoló-

gica; a subcerebralidade; a ingenuidade parva; o cérebro tacanho; a percepção embotada; os bura-

cos negros da racionalidade; a coerência na aplicação correta do cérebro na cotidianidade em 

conformidade com o uso dos demais veículos componentes do holossoma; a essência da raciona-

lidade consistindo na imperturbabilidade perante o irracional; a racionalidade permeando a auto-

determinação (autonomia, autofirmeza) e a interação com os demais compassageiros evolutivos 

(interrelação, convívio); o uso da razão em detrimento da emoção; o ato de sair de situações di-

fíceis pelo uso da razão; a capacidade eficaz de achar o meio termo entre situações e distinguir  

a ação correta; o autodidatismo incentivando a autorracionalidade; a visão global, racional, atuan-

do na correção de possíveis inconsistências; a racionalidade nas refutações pessoais e apreensão 

mais próxima da realidade; as evitações de qualquer tipo de crença, dogmatismo ou emocionalis-

mo na avaliação dos fatos; o percentual de racionalidade teática explicitada pelo uso do autodis-

cernimento nas manifestações gerais da conscin. 

 

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

ral para realizar análise arrazoada dos fatos e parafatos do dia a dia; o desassombro cosmoético 

das vivências parapsíquicas; o grau de racionalidade aplicada no autoparapsiquismo sadio; o sen-

so de racionalidade aplicado na análise dos parafenômenos; o autojuízo crítico aplicado no aper-

feiçoamento das habilidades assistenciais, multidimensionais; o autocomedimento inato na análi-

se das pararrealidades; a racionalidade paracerebral interatuante nas relações com o amparo de 

função; o omniquestionamento estabelecendo relações lógicas multidimensionais; a holomaturi-

dade conquistada pelo uso da razão na condição de identidade extra; a racionalidade galáctica da 

Consciex Livre (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro–cérebro racional; o sinergismo autorgani-

zação–discernimento–maturidade consciencial; o sinergismo juízo autocrítico–sensatez. 

Principiologia: o princípio da primazia da racionalidade sobre a psicossomaticidade;  

o princípio da não contradição; o princípio racional de não ir contra os fatos e parafatos; o prin-

cípio “se algo não é bom não adianta fazer maquilagem”; o princípio consciencial da auteduca-

ção evolutiva; o princípio cosmoético “na dúvida, abstenha-se”; o princípio cosmoético de não 

acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário;  

o princípio da descrença vivenciado. 

Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) embasadas na racio-

nalidade teática. 

Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da lógica; a teoria da demonstração; a teo-

ria da evolução consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da reciclagem pen-

sênica; a teoria do Curso Intermissivo (CI). 

Tecnologia: a técnica dos 90 segundos; a técnica da criticidade cosmoética; a técnica 

do omniquestionamento; a técnica da Didaticologia; a técnica das 5 horas de autorreflexão; as 

técnicas de pesquisa intraconsciencial possibilitando, à consciência mais lúcida, a utilização oti-

mizadora da racionalidade e da lógica. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) contribuin-

do para a ampliação do senso de racionalidade. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliarium na condição de 

laboratórios fomentadores de raciocínios cosmoéticos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Desper-

tologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colé-

gio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível 

da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade facilitando as decisões prioritárias; os efeitos 

tarísticos das argumentações racionais irresistíveis; o bom senso na condição de efeito do senso 

de racionalidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas à partir da aplicação teática do senso de 

racionalidade. 

Ciclologia: o ciclo maturidade intraconsciencial–racionalidade. 

Enumerologia: o senso de autodiscernimento; o senso de autologicidade; o senso de au-

topriorização; o senso de autocoerência; o senso de autoparadever; o senso de autassistencialida-

de; o macrossenso de autorracionalidade. 

Binomiologia: o binômio indução-dedução; o binômio implicações-consequências; o bi-

nômio concessão-incorrupção; o binômio conduta padrão–conduta exceção; o binômio comocio-

nalismo cego–irracionalidade; o binômio engano intencional (premeditação)–omissuper (decisão 

racional); o binômio falácia (aparência)-logicidade (conteúdo). 

Interaciologia: a interação senso de racionalidade–autocientificidade; a interação sa-

dia calma-racionalidade; a interação patológica irritação-irracionalidade. 

Crescendologia: o crescendo senso-macrossenso-cosmovisão; o crescendo racionali-

dade primária–racionalidade avançada; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo cons-

ciencial; o crescendo emoção-discernimento; o crescendo instinto-razão; o crescendo paixão (ir-

racionalidade)–afetividade sadia (maturidade); o crescendo vínculo emociogênico (ofuscação da 

racionalidade)–vínculo mentalsomático (clarificação da razão). 
Trinomiologia: o trinômio disciplina-organização-racionalidade; o trinômio Decidolo-

gia-Definologia-Determinologia; o trinônio racionalidade–bom senso–priorização; o trinômio 

fatuística-lógica-racionalidade; o trinômo planejar-organizar-estruturar; o senso de racionalida-

de aplicado no trinômio construir-desconstruir-reconstruir; a premência da lógica a ser aplicada 

ao trinômio insensatez-obtusidade-incoerência. 

Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência-teática; o po-

linômio questionar-refletir-criticar-debater-avaliar-opinar; o polinômio selecionar-comparar-re-

lacionar-inquirir-julgar. 

Antagonismologia: o antagonismo propensão instintual / pendor racional; o antago-

nismo emocionalidade indomada / sentimentos elevados; o antagonismo logicidade / credulida-

de; o antagonismo concentração mental / dispersão consciencial; o antagonismo leniência (con-

cordância complacente) / racionalidade (discordância lógica); o antagonismo apriorismose / logi-

cidade; o antagonismo racionalidade / dogmatismo; o antagonismo senso de racionalidade rudi-

mentar / senso de racionalidade avançada. 

Politicologia: a democracia; a argumentocracia; a assistenciocracia; a cognocracia;  

a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a evitação da asnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado à racionalidade. 

Filiologia: a discernimentofilia; a logicofilia; a cienciofilia; a coerenciofilia; a criterio-

filia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Swedenborg na condição antípoda ao senso de raciona-

lidade. 

Mitologia: a insubmissão aos consensos míticos onipresentes. 

Holotecologia: a raciocinoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a atencioteca; a coe-

rencioteca; a cognoteca; a criticoteca; a mitoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autocriticologia;  

a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Autoparapercepciologia; a Parace-

rebrologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin de boa cabeça; a conscin coerente; a conscin lógica; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o intermissivista lúcido; o filósofo; o homem racio-

nal; o exemplarista evolutivo; o homem de ação. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a intermissivista lúcida; a filósofa; a mulher racional; 

a exemplarista evolutiva; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

intellegens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens evoluti-

ologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paras-

cientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de racionalidade esboçante = a manifestação eventual de atitudes 

racionais nas escolhas evolutivas; senso de racionalidade madura = a manifestação constante da 

teática racional aplicada aos neoconceitos prioritários na caminhada evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da racionalidade; a cultura da Autorracionologia; a eliminação 

das culturas bizarras, irracionais e nocivas sustentadas pelo homem dito “racional” por séculos. 

 

Criteriologia. Sob a ótica da Autocomunicologia, no tocante à aplicabilidade da razão, 

as manifestações conscienciais no dia a dia podem ser analisadas sob 2 aspectos óbvios: 

 

A.  Racionalidade: a convicção lógica; o indiscutível pingo no i. Eis, por exemplo, em 

ordem alfabética, 14 posturas ratificadoras do senso de racionalidade: 

01.  Antiasnice: o esclarecimento arguto. 

02.  Antibalofice: a exatidão; a inteireza. 

03.  Antibasbaquice: a acuidade nas automanifestações. 

04.  Anticarolice: a Descrenciologia. 

05.  Anticovardice: o autodesassombro cosmoético. 

06.  Anticriancice: o exemplo de maturidade intraconsciencial. 

07.  Antifanfarrice: a teática dos autenfrentamentos lógicos. 

08.  Antipulhice: o rigor racionalístico. 

09.  Antiquixotice: o autocomedimento. 

10.  Antissonsice: a lisura na maneira de ser e proceder. 

11.  Antitacanhice: o autajuizamento cosmovisiológico. 

12.  Antitarouquice: a inteligência; a sagacidade. 

13.  Antiteimosice: a atenção às normas de bom procedimento. 

14.  Antitolice: a razoabilidade. 

 

B.  Irracionalidade: a douração de pílula; o querer provar ser o preto, branco e o qua-

drado, rendondo. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 posturas evidenciadoras da ausência 

do senso de racionalidade: 

01. Achismo: a teoria sem prática. 
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02. Acriticismo: a parvoíce; a autalienação. 

03. Alarmismo: os equívocos; a Enganologia. 

04. Alpinismo: a riscomania indefensável. 

05. Analfabetismo: a rigidez intelectiva. 

06. Antilogismo: a irreconciliação com a racionalidade. 

07. Apedeutismo: a insciência; a agnosia. 

08. Apriorismo: a presunção. 

09. Beatismo: o carneirismo. 

10. Belicismo: a ilogicidade máxima; o injustificável. 

11. Dogmatismo: a misologia. 

12. Pedantismo: a basófia; a jactância. 

13. Tradicionalismo: o regressismo convencional. 

14. Xucrismo: a ausência de urbanidade. 

 

Essenciologia. Eis, em ordem alfabética, 24 especialidades da Conscienciologia, expres-

sando o cerne do senso de racionalidade: 

01. Amparologia: a lógica da parceria ideal na interassistência. 

02. Autocoerenciologia: a lógica do procedimento uniforme. 

03. Autodiscernimentologia: a lógica do autojuízo crítico. 

04. Autoparapercepciologia: a lógica da prática multidimensional. 

05. Autopesquisologia: a lógica do autoconhecimento. 

06. Autopriorologia: a lógica das escolhas evolutivas. 

07. Autorretrocogniciologia: a lógica das autorrememorações. 

08. Cosmoeticologia: a lógica da desconstrução de irracionalidades persistentes. 

09. Desassediologia: a lógica da imperturbabilidade. 

10. Evoluciologia: a lógica do aperfeiçoamento pluridimensional. 

11. Grafopensenologia: a lógica da assinatura pensênica grafada em obras tarísticas. 

12. Grupocarmologia: a lógica das reconciliações. 

13. Interassistenciologia: a lógica da intercooperação assistencial. 

14. Interprisiologia: a lógica do ressarcimento grupocármico. 

15. Invexologia: a lógica da antecipação evolutiva. 

16. Megafraternologia: a lógica do afeto avançado interconsciencial. 

17. Mentalsomatologia: a lógica do veículo organizador da razão. 

18. Parapedagogia: a lógica da reeducação consciencial. 

19. Parapercepciologia: a lógica da interpretação de fatos ou parafatos. 

20. Proexologia: a lógica da aplicação evolutiva dos aportes existenciais. 

21. Recexologia: a lógica da transformação consciencial. 

22. Recinologia: a lógica da remodelagem intraconsciencial. 

23. Taquipensenologia: a lógica do taquipsiquismo. 

24. Tenepessologia: a lógica da interassistencialidade incógnita. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de racionalidade, indicados para a expansão das 

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

01. Avanço  da  razão:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02. Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03. Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

04. Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

05. Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 
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07. Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

08. Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09. Percentual  de  racionalidade:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

10. Pseudorracionalidade:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 

11. Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12. Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13. Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

14. Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15. Racionalização:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

 

COERÊNCIA  E  RACIONABILIDADE  SÃO  TRAÇOS  INEREN-
TES  À  CONSCIN  PESQUISADORA  MAIS  LÚCIDA,  MOTIVA-
DA  EM  TRANSPOR  NEOPATAMAR  EVOLUTIVO,  DEMONS-
TRANDO  A  REALIDADE  DO  DISCERNIMENTO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz uso do senso de racionalidade nas prioriza-

ções evolutivas? Em escala de 1 a 5, qual a aplicabilidade reflexiva da expressão “Tem lógica?” 

na cotidianidade? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Doze Homens e uma Sentença. Título original: Twelve Angry Men. País: EUA. Data: 1957. Duração: 96 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: P&B. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português. 

Direção: Sidney Lumet. Elenco: Henry Fonda; Lee J. Cobb; Ed Begley; E. G. Marshall; Jack Warden; Martin Balsam; 
John Fiedler; Jack Klugman; Edward Binns; Joseph Sweeney; George Voskovec; & Robert Webber. Produção: Henry 

Fonda; & Reginald Rose. Roteiro: Reginald Rose. Companhia: Twenthieth Century Fox Home Entertainment, LLC. 

Distribuição: Fox/MGM. Sinopse: Jovem é condenado por suposto assassinato do próprio pai e a decisão sobre liberdade 
ou pena de morte só poderá ser aplicada tendo veredito unânime dos 12 jurados. Apenas 1 dos 12 jurados não está conven-

cido da culpabilidade do réu. A perspicácia na análise lógica dos dados apresentados e a condução reflexiva dos fatos po-

derão ser decisivas no resultado final da sentença. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bono, Edward de; PO: Além do Sim e do Não (PO: Beyond Yes and No); trad. Ana Beatriz Rodrigues  

& Priscilla Martins Celeste; 208 p.; 9 caps.; 31 enus.; 72 ilus.; 1 microbiografia; 8 tabs.; 1 website; alf.; 20,5 x 13,5 cm; 
br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 49, 58, 72 e 78. 

2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

80, 288, 411, 494, 584 e 693. 

 

N. C. 
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S E N S O    D E    S O C I A B I L I D A D E  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de sociabilidade é a condição consciencial íntima de acuidade, dis-

cernimento e macrovisão quanto à vida em comum, aos atos sociais e à dinâmica das interrela-

ções conscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. A palavra sociável deriva 

do idioma Francês, sociabilité, “aptidão para viver em sociedade; qualidade da pessoa sociável”. 

Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Senso de convivência. 2.  Autolucidez quanto à socialidade. 3.  Senso 

social apurado. 4.  Autoconsciência social. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo social: au-

tossociabilidade; megassociabilidade; parassociabilidade; ressociabilidade; sociabilidade; soci-

abilização; sociabilizada; sociabilizado; sociabilizante; sociabilizar; sociabilizável; social; soci-

alidade; socialização; socializada; socializado; socializador; socializadora; socializante; socia-

lizar; socializável; sociedade; societário. 

Neologia. As duas expressões compostas baixo senso de sociabilidade e alto senso de 

sociabilidade são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Contrassenso de sociabilidade. 2.  Antissenso gregário. 3.  Ineptidão 

social. 4.  Instinto social. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade do convívio interconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade social; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: o senso de sociabilidade; a perspicácia social; o omniquestionamento social; 

a importância do pensar por si próprio no convívio social; o senso de responsabilidade social;  

o autodiscernimento perante a coletividade; a autolucidez quanto às repercussões da sociabilidade 

frágil; a escolha inteligente das companhias ou do grupo social pessoal; o uso correto de virtudes 

sociais; a criação e manutenção de hábitos sociais sadios; a autovivência sadia das intimidades so-

ciais; a noção precisa do papel social individual; as habilidades e interesses sociais avançados;  

a vida social quando sem autolucidez; o ato antievolutivo de não evitar as companhias e amizades 

ociosas; a obstupidificação social; a permissividade social; a autocorruptibilidade manifesta na 

sociabilidade anticosmoética; o autismo consciencial; a autossociometria; o emprego autoconsci-

ente, cosmoético e produtivo da socialidade; o senso de sociabilidade interplanetária. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o senso de paras-

sociabililidade; a intimidade parassocial com os amparadores extrafísicos; a parapercepção lúcida 

dos climas interconscienciais; a conservação do círculo parassocial homeostático pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperlucidez–senso de sociabilidade. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20218 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da acuidade nas manifesta-

ções conscienciais; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o senso apurado de sociabilidade promovendo a ampliação do código pes-

soal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética ener-

gética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológi-

co da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos do Zeitgeist na autopensenidade da conscin; os efeitos da autolu-

cidez na socialidade; os efeitos do atilamento perceptivo e paraperceptivo na convivialidade in-

terconsciencial; os efeitos evolutivos do calculismo cosmoético nas relações interpessoais;  

os efeitos sadios da holomaturidade nas autexperiências sociais; os efeitos do abertismo cons-

ciencial; os efeitos da autocompreensão das realidades e pararrealidades extraconscienciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da vida social; as neossinapses adquiridas 

pelo convívio interconsciencial; as neossinapses obtidas pela recuperação de cons magnos ins-

taurando a sociabilidade cosmoética avançada. 

Enumerologia: a intuição social; a consciência social; a postura social; o comporta-

mento social; o posicionamento social; a ética social; a inteligência social. 

Binomiologia: o binômio autocompreensão-heterocompreensão; o binômio autolucidez 

parapsíquica–atilamento social; o binômio tino social–inteligência interpessoal; o binômio bom 

senso social–harmonia interconsciencial; o binômio autodesassedialidade–sociabilidade cosmo-

ética. 

Interaciologia: a interação intraconsciencialidade-interconsciencialidade; a interação 

consciência-mesologia-holopensene. 

Crescendologia: o crescendo da sociabilidade inclusão-adaptação-interação-pertenci-

mento; o crescendo evolutivo instinto social–consciência social–omnicooperação lúcida; o cres-

cendo apatia social–acuidade social–macrovisão parassocial; o crescendo mundividência social–

–neomundividência parassocial; o crescendo social evolutivo alheamento–instinto gregário–uni-

versalismo. 

Trinomiologia: o trinômio autexperiência social–autorreflexão–criticidade cosmoética; 

o trinômio discernimento-comedimento-sensatez; o trinômio omnivisão–parapercuciência–para-

realidade social. 

Polinomiologia: o polinômio assimilar-compreender-escolher-agir; o polinômio obser-

vação acurada–análise–discernimento–comedimento. 

Antagonismologia: o antagonismo convivialidade lúcida cosmoética / sociosismo es-

cravizante; o antagonismo senso de sociabilidade / autismo social; o antagonismo sensibilidade 

social aguçada / privação da sensibilidade social; o antagonismo sensatez no trato social / estu-

pidez. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia 

plena. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na convivialidade fraterna. 

Filiologia: a lucidofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a cognofilia; a cosmoeticofilia;  

a conscienciofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Holotecologia: a pensenoteca; a criticoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mental-

somatoteca; a convivioteca; a socioteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca; a diplomacioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Pensenologia; a Sociometria; a Etologia; a An-

tropologia; a Intrafisicologia; a Politicologia; a Sociologia; a Urbanologia; a Comunicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser social lúcido; o ser social autodirigido; a conscin lúcida; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens sensus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens priorita-

rius; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: baixo senso de sociabilidade = o estado consciencial íntimo de hipoacui-

dade da conscin vítima da interiorose; alto senso de sociabilidade = o estado consciencial íntimo 

de hiperacuidade da conscin possuidora do sentido de cidadania universal ou cósmica. 

 

Culturologia: a cultura da acuidade social aplicada à convivialidade sadia. 

 

Forças. Sob o enfoque da Conviviologia, eis, em ordem alfabética, 8 exemplos de forças 

positivas, sadias, construtivas, externas ou internas, influentes na dinâmica das interrelações entre 

as consciências: 

1.  Amparabilidade. As atuações benfazejas, cosmoéticas de consciências lúcidas. 

2.  Curso Intermissivo (CI). O agente dinamizador da evolução consciencial grupal. 

3.  Hiperacuidade. A ampliação dinâmica da autolucidez e a condição de abertismo 

consciencial. 

4.  Oportunidade. Os cenários, as circunstâncias e situações benéficas, propícias para  

a catálise evolutiva grupal ou social. 

5.  Recin. A renovação íntima contínua promovida por ações pró-evolutivas qualificando 

a autopensenidade e o clima interconsciencial pessoal. 

6.  Reurbexes. As mudanças dos holopensenes extra e intrafísicos propiciando a expan-

são do microuniverso íntimo de cada consciência predisposta para melhor convivência. 

7.  Solidariedade. O convívio assistencial com os colegas evolutivos, de modo a abrir 

mão do anseio em satisfazer os próprios interesses pessoais. 

8.  Tares. A prática perseverante da assistência lúcida, cosmoética, tarística e multidi-

mensional a favor de outras consciências. 
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Preceitos. O alto senso de sociabilidade possibilita a vivência do universalismo prático. 

Do ponto de vista da Harmoniologia, eis, em ordem alfabética, 5 regras, prescrições ou princípios 

cosmoéticos essenciais para a coexistência pacífica interconsciencial: 

1.  Autoconhecimento. Priorizar o alcance, em nível elevado, do auto e heteroconheci-

mento teático. Acerta mais quem prioriza a expansão da autolucidez. 

2.  Binômio admiração-discordância. Enfatizar os trafores acima dos trafares alheios 

mesmo mantendo pontos de vistas, opiniões ou posicionamentos distintos. 

3.  Incorruptibilidade. Se algo não serve, não adianta fazer maquilagem. Abrir mão do 

próprio egão em prol da convivialidade sadia ao invés de insistir no ato de distorcer os fatos em 

favor da defesa das próprias imaturidades (racionalização do nonsense). 

4.  Maxifraternidade. Perseverar na intercompreensão, perdão, afabilidade e interassis-

tencialidade consciencial. 

5.  Respeitabilidade. Levar em consideração os direitos e paradireitos das demais cons-

ciências. 

 

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 senso de sociabilidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Anomia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antidiscernimento  convencional:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

05.  Ato  social:  Sociologia;  Neutro. 

06.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Fusão  social:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

10.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

11.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  AQUISIÇÃO  DO  SENSO  DE  SOCIABILIDADE  É  FAC- 
TÍVEL  QUANDO  A  CONSCIÊNCIA  SE  PERMITE  SAIR   

DA  CONDIÇÃO  DE  ALHEAMENTO  E  AMPLIAR  A  MUN-
DIVIDÊNCIA  PESSOAL  IMPULSIONADA  PELAS  RECINS. 

 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o senso de sociabilidade pessoal? 

Vem promovendo ações eficazes e cosmoéticas visando a expansão das próprias conexões inter-

conscienciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24  se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 195. 

 

R. D. R. 
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S E N S O    D E    T I M I N G  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de timing é a capacidade de a conscin lúcida, homem ou mulher, 

intuir, apreender e discernir o momento exato e oportuno para realizar atividade ou empreendi-

mento evolutivo com o auxílio de autovivências ratificadoras e da hiperacuidade quanto à sincro-

nicidade multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. A palavra do idioma In-

glês, timing, vem do idioma Inglês, timing, “temporização”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Senso de oportunidade cronêmica. 2.  Senso quanto ao momento cer-

to para agir. 3.  Tino cronológico.  

Neologia. As 3 expressões compostas senso de timing, microssenso de timing e macros-

senso de timing são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Falta de senso de timing. 2.  Autoinconsciência cronêmica. 3.  Senso 

equivocado de timing. 4.  Hipolucidez quanto ao tempo evolutivo.  

Estrangeirismologia: o senso de timing; o right timing evolutivo; a postura just in time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperlucidez cronêmica; os cronopensenes;  

a cronopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade.  

 

Fatologia: o senso de timing; a autopercuciência quanto ao tempo; o timing exato; o mo-

mento certo no lugar correto; o tempo de espera útil; a marcha dos acontecimentos; a Cronologia 

das automanifestações; a ordem de ocorrência dos fatos; as oportunidades existenciais; a acuidade 

sensorial; a autorganização; o fluxograma; o cronograma; a paciência; a autorreflexão; a seguran-

ça na tomada de decisões; a direção correta; os acertos e resultados positivos; a extemporaneida-

de; o anacronismo; o acriticismo; o imediatismo; o autassédio; a autocorrupção; a impulsividade; 

a precipitação; a intempestividade; a assincronicidade; a ânsia de queimar etapas e fazer atalhos; 

o descompasso; o ato de colocar o carro adiante dos bois; a imprudência; a desorientação huma-

na; o desvio de caminho; os enganos e as respectivas frustrações; o ato de aguardar o momento 

certo para agir; o senso de prioridade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sequência de pa-

rafatos; a antenagem parapsíquica; a parassensopercepção; a confiança em si e nos amparadores 

extrafísicos; a sincronia interconsciencial conscin amparanda–consciex amparadora; o senso pes-

soal da multidimensionalidade; o senso intuitivo do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperlucidez-autodiscernimento; o sinergismo holome-

mória–senso intuitivo; o sinergismo entre as ações do amparador extrafísico e a conscin lúcida; 

o sinergismo consciência-Cosmos. 
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Principiologia: o princípio de os fatos e parafatos corroborarem a tomada de decisão;  

o princípio da descrença (PD); o princípio da sincronicidade interdimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do fluxo do Cosmos. 

Tecnologia: a técnica de se viver multidimensionalmente; a técnica da autorganização 

consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíqui-

ca; o laboratório conscienciológico da Paracronologia; o laboratório conscienciológico da au-

torganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico 

da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o labora-

tório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses evolutivas elevando o nível da 

autolucidez e respectivamente o senso de timing; as neossinapses paraperceptivas. 

Ciclologia: o ciclo das oportunidades evolutivas. 

Binomiologia: o binômio autolucidez–autojuízo crítico. 

Interaciologia: a interação atos-fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo autolucidez-autodiscernimento; o crescendo da inteligên-

cia evolutiva; o crescendo evolutivo do senso de timing proexológico; o crescendo da hiperluci-

dez quanto à compreensão do fluxo cósmico. 

Trinomiologia: o trinômio concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o tri-

nômio autodisponibilidade–senso de timing–calculismo cosmoético; o trinômio interacionismo- 

-sinergismo-sincronismo; o trinômio autodiscernimento-parafato-interpretação; o trinômio paci-

ência-equilíbrio-serenidade; o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio Cosmos-cons-

ciência-energia; o trinômio instinto-intuição-cosmovisão. 

Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–momento correto–contexto adequado–ação 

precisa; o polinômio autopercepção-autocognição-autexperimentação-autoconvicção; o polinô-

mio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio observar-perscrutar-esperar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo sincronia / assincronia; o antagonismo automatismo 

cronêmico / calculismo proéxico; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo comedimento 

/ precipitação; o antagonismo ansiosismo dispersivo / paciência assertiva; o antagonismo para-

cerebralidade lúcida / subcerebralidade inconsciente; o antagonismo inteligência evolutiva / ig-

norância crassa; o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico; o antagonis-

mo sintonia ao fluxo cósmico / marginalidade evolutiva. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia;  

a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da sincronicidade; as leis do fluxo do Cosmos. 

Filiologia: a cronofilia; a fatofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; 

 a proexofilia; a cosmovisiofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa. 

Holotecologia: a cognoteca; a parapsicoteca; a prioroteca; a cronoteca; a cosmoeticote-

ca; a logicoteca; a proexoteca; a assistencioteca; a maturoteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autoconscienciometrologia; a Autexperimen-

tologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia;  

a Cosmoeticologia; a Paracronologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comple-

tista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macros-

sômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epi-

con lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

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

a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epi-

con lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapi-

ens holomnemonicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapi-

ens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microssenso de timing = a condição de autojuízo da consciência capaz de 

discernir e deliberar a ação cosmoética no momento certo para a resolução de determinado pro-

blema pessoal; macrossenso de timing = a condição de hipersensatez da consciência capaz de 

compreender o atual momento evolutivo de modo a identificar e pôr em prática a megaprioridade 

pessoal.  

 

Culturologia: a cultura da gestão cosmoética do tempo; a cultura da serenidade. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 

confrontos entre senso e contrassenso de timing: 

 

Tabela  –  Confronto  Senso de Timing  /  Contrassenso de Timing 

 

N
os

 Senso de Timing Contrassenso  de  Timing 

01. 
Aproveitamento  das circunstâncias 

existenciais oportunas 
Perda de oportunidades evolutivas  

02. Atenção e atino parapsíquico 
Negligência e embotamento 

parapsíquico 

03. Autorientação existencial Dispersão consciencial 

04. Caminhos abertos  Propensão a acidentes de percurso   

05. Dinamização da vida intrafísica Existência humana atravancada 

06. Discernimento maduro Irreflexão  

07. 
Emprego de aportes no momento 

proexológico correto 

Desperdício de aportes  

e desviacionismo  

08. Entrosamento com o amparador(a)  Autismo interdimensional 

09. Juízo crítico Insensatez 
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N
os

 Senso  de  Timing Contrassenso  de  Timing 

10. Sincronicidade multidimensional  Desconexão ao fluxo do Cosmos 

 

Taxologia. Segundo a Cronoevoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

categorias de timing: 

01.  Timing autevolutivo: o tempo evolutivo de cada consciência. 

02.  Timing da amortização evolutiva: o tempo quanto à recomposição da condição de 

interprisão grupocármica; a liquidação de contas. 

03.  Timing da autexperiência: a Cronologia ou o andamento das experiências pessoais; 

a época intrafísica mais propícia para certos experimentos e atividades; o tempo da crise de cres-

cimento. 

04.  Timing da dupla evolutiva (DE): o tempo de adaptação experimental no convívio  

a 2; o tempo de consolidação da condição de evolutividade intercooperativa a 2. 

05.  Timing das próprias realizações: a evolução dos resultados; a satisfação pessoal. 

06.  Timing dos acontecimentos: o tempo de adaptabilidade às situações; a ordem natu-

ral de ocorrência dos fatos e parafatos. 

07.  Timing dos convívios interconscienciais: o tempo disponível para a convivência 

com as companhias evolutivas. 

08.  Timing gesconológico: o tempo de gestação de obra tarística; as etapas de desenvol-

vimento de gescon; o momento propício para a divulgação de verdades relativas de ponta. 

09.  Timing interassistencial: o tempo assistencial; o momento de assistir; o estudo do 

melhor momento para o desassédio; os tempos do resgate extrafísico. 

10.  Timing intermissivo: o tempo para despertamento da parapsicose pós-dessomática; 

a duração do período entre vidas intrafísicas; a extensão do tempo de Curso Intermissivo. 

11.  Timing proexológico: o tempo limitado para o cumprimento da autoproéxis; as fa-

ses da proéxis; o proexograma. 

12.  Timing somático: o tempo do estágio intrafísico; o ritmo do relógio biológico (bior-

ritmos psicofisiológicos). 

 

Inteligência. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem 

de relevância, 4 tipos de inteligências empregadas pela consciência portadora de senso de timing: 

1.  Inteligência evolutiva: a Cosmoética; a holopercuciência; o autopacifismo; o abertis-

mo consciencial. 

2.  Inteligência intrapessoal: a intelecção; a autoconsciencialidade; a organização auto-

pensênica; a prospectiva intraconsciencial; a holomaturidade. 

3.  Inteligência parapsíquica: o autodiscernimento paraperceptivo; a autoconscientiza-

ção multidimensional (AM); o parapsiquismo lúcido; a Omnipercepciologia. 

4.  Inteligência contextual: o atilamento crítico na análise de circunstâncias para a defi-

nição de escolhas corretas; a cosmovisão. 

 

Variáveis. Conforme a Cosmoeticologia, na análise crítica de situação ou conjuntura es-

pecífica visando discernir e escolher o momento certo para agir com maturidade consciencial, eis, 

por exemplo, em ordem alfabética, 6 variáveis a serem consideradas: 

1.  Consciências: a acessibilidade; o clima interconsciencial; o rapport; a composição 

atual do grupo; o nível de holomaturidade. 

2.  Contexto: pessoal; familiar; cultural; histórico; social; planetário; evolutivo. 

3.  Fatuística: as ocorrências intrafísicas; o tempo disponível; a saúde física.  

4.  Intraconsciencialidade: a intencionalidade; o enfoque pessoal; as prioridades; o ní-

vel de autolucidez; o estofo ou fôlego evolutivo; os traços-força imprescindíveis. 

5.  Local: o holopensene; a condição ambiental; os residentes extrafísicos. 

6.  Parafatos: os acontecimentos extrafísicos; a paraperceptibilidade; o amparo extrafísi-

co de função. 
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Autovivências. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

autovivências construtivas, capazes de ratificar o momento exato e oportuno para realizar certa 

ação, atividade ou empreendimento: 

01.  Aporte. Recebimento de aporte existencial. 

02.  Encontro. Reunião extrafísica junto a consciência amparadora. 

03.  Energias. Banho energético provocado por amparador. 

04.  Experiência. Percepção íntima de ter alcançado maturidade e aptidão necessária. 

05.  Ocorrência. Acontecimento benéfico, inesperado e atípico. 

06.  Paracognição. Captação de ideia ou insight esclarecedor. 

07.  Parapsiquismo. Fenômeno anímico-parapsíquico sadio. 

08.  Projeção. Experiência extrafísica positiva e marcante. 

09.  Recin. Crise de crescimento providencial. 

10.  Reencontro. Encontro de destino oportunizando crescimento conjunto. 

11.  Sinalética. Sinal energético anímico-parapsíquico. 

12.  Sincronia. Confluência de situações ou eventos positivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de timing, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

02.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Intempestividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Macrossenso:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Segundo  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Senso  de  orientação  existencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  perspectiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

 

O  SENSO  DE  TIMING  CONSTITUI  CONDIÇÃO  PROFILÁTICA 

AOS  ATROPELOS  DE  DIVERSAS  CATEGORIAS,  CONTRI-
BUINDO  NA  RELAÇÃO  COSMOÉTICA  COM  OUTRAS  CONS-

CIÊNCIAS  EM  VARIEGADAS  DIMENSÕES  EXISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, quando as circunstâncias exigem, consegue es-

perar, pacientemente, e adiar ação pretendida, a favor de todos os envolvidos? De modo geral, 

permite-se agir cosmoeticamente, no momento certo e em local apropriado? De 1 a 5, como 

avalia você o senso de timing pessoal? 
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S E N S O    D E    U R G Ê N C I A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de urgência é a capacidade da conscin lúcida, atenta ao fator cro-

nológico do tempo, julgar, entender, sentir e apreciar a qualidade ou condição de emergência de 

alguma ação crítica, grave ou imprevista, requerendo iniciativa, rápida atuação e solução ime-

diata. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo urgência 

provém do mesmo idioma Latim, urgentia, “urgência; grande aperto ou necessidade”, e este do 

verbo urgere, “apertar; comprimir; impelir; perseguir; ameaçar; apressar; insistir”. Apareceu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Senso de emergência. 02.  Senso de prioridade; senso de prioriza-

ção temporal. 03.  Senso de pressa. 04.  Senso de oportunidade. 05.  Senso de prospectiva.  

06.  Senso de perspectiva; senso de responsabilidade. 07.  Macrossenso de urgência. 08.  Auto-

consciência cronêmica; critério cronológico. 09.  Saber temporal. 10.  Sentido temporal; tino cro-

nológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo senso: con-

senso; contrassenso; macrossenso; maxissenso; minissenso; sensível; sensivelmente; sensivo; sen-

sor; sensorial; sensoriamento; sensório; sensório-motor; sensório-neural; supersenso. 

Neologia. As duas expressões compostas senso de urgência bradipsíquico e senso de ur-

gência taquipsíquico são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Antissenso de priorização. 02.  Mau senso. 03.  Inépcia temporal.  

04.  Inconsciência temporal. 05.  Interiorose. 06.  Amoralidade. 07.  Adinamia. 08.  Apatia; tibie-

za. 09.  Acédia; acídia. 10.  Inércia; moleza; preguiça; prostração. 

Estrangeirismologia: o aparato sensorium; o produto do sensorium; o sensorium inin-

terrupto; o senso do ego ou self; a eficiência da selfperformance; o right timing evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao fator tempo e à vida intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da consciencialidade temporal; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o senso de urgência; o fator tempo; a razão; a acuidade sensorial; as ideias 

inatas; as previsões pessoais; a iniciativa pessoal; o expediente; a psicomotricidade; o tempo curto 

da vida humana; a consecução da proéxis; o desempenho pessoal; o curto, o médio e o longo 

prazo nas realizações dos empreendimentos; as oportunidades existenciais; o momento certo no 

local certo; a marcha dos acontecimentos; o relógio biológico da conscin; o senso de urgência do 

jovem; o senso de urgência do geronte; a agilização da autobiografia; a autocatálise evolutiva;  

o dinamismo evolutivo; o senso crítico pobre; a queda da discriminalidade sensorial; o mau 

senso; o embotamento sensorial; a perda do senso da realidade; a sinalização do senso de emer-

gência passada batida; a melin; a retilinearidade autopensênica; as reações oportunas; a euforin; 

o cipriene. 

 

Parafatologia: as percepções extrassensoriais; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a hiperacuidade consciencial; a clarividência; a acuidade sensorial máxima;  
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o senso da Para-Humanidade; a parassensopercepção; o senso da multidimensionalidade pessoal; 

o senso da imortalidade pessoal; o senso intuitivo do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica de aquisição do senso universalista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal. 

Enumerologia: os sensos orgânicos; o senso-sensor da personalidade; o multissenso;  

a megassensibilidade; o senso de autoimportância; a antissensorialidade; a autoinsensibilidade. 

Binomiologia: o binômio período preparatório–período executivo da proéxis. 

Interaciologia: a interação autorganização–senso de urgência. 

Crescendologia: o crescendo logicidade da Filosofia–racionalidade da Ciência. 

Antagonismologia: o antagonismo senso de grupalidade / senso supercorporativista;  

o antagonismo senso de urgência do neto / senso de urgência do avô. 

Filiologia: a flexibilidade neofílica; a decidofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cronoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; 

a Paracronologia; a Cronêmica; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Coerencio-

logia; a Consensologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a pessoa diligente; a conscin expedita; a personalidade taquipsíquica; a conscin com autodes-

confiômetro dinâmico; 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 agente catalisador; o dinamizador da Homeostá-

tica. 

 

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 catalisadora; a dinamizadora da Ho-

meostática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

megagestor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens dyna-

micus; o Homo sapiens activus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de urgência bradipsíquico = o da pessoa lenta e mediata nas rea-

ções positivas; senso de urgência taquipsíquico = o da pessoa dinâmica e imediata nas reações po-

sitivas. 

 

Culturologia: a cultura pessoal quanto ao passar do tempo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

40 categorias de sensos, em geral, da personalidade humana: 

01.  Senso arraigado do clã (corporativo). 

02.  Senso artístico (estético, musical). 

03.  Senso autocrítico instantâneo (taquipsíquico). 

04.  Senso bom (bom senso). 

05.  Senso comercial (tino, vocacional). 

06.  Senso comum (vulgar). 

07.  Senso comunitário (sociológico). 

08.  Senso da Cosmoética Prática (desembaraçado). 

09.  Senso da imortalidade (intermissivo). 

10.  Senso de emergência (agudo, desenvolto). 

11.  Senso de equipe (grupal). 

12.  Senso de escolha pessoal (preferencial). 

13.  Senso de honra (autestima). 

14.  Senso de humanidade (autocognitivo). 

15.  Senso de humor (aliviador). 

16.  Senso de justiça (autodiscernidor). 

17.  Senso de oportunidade (contingencial, ocasional). 

18.  Senso de otimismo (bom ânimo). 

19.  Senso de reciclagem (mudancista). 

20.  Senso de responsabilidade (iniciativa). 

21.  Senso de urgência (cronológico). 

22.  Senso do discernimento humano. 

23.  Senso do discernimento moral. 

24.  Senso do discernimento sexual. 

25.  Senso dos limites (proporcional, métrico, autodesconfiométrico). 

26.  Senso eclético (ecumênico, cosmopolita). 

27.  Senso evolutivo (inteligente). 

28.  Senso gregário (heroico). 

29.  Senso heurístico (inventivo, imaginativo, descobridor). 

30.  Senso instintivo (vegetativo). 

31.  Senso íntimo (egoico, autoconsciencial). 

32.  Senso intuitivo (parapsíquico). 

33.  Senso lógico (filosófico). 

34.  Senso moral (ético). 

35.  Senso popular (medíocre). 

36.  Senso prático (pragmático). 

37.  Senso quanto ao novo (neofílico). 

38.  Senso racional (científico). 

39.  Senso tribal (ancestral). 

40.  Senso universalista (megafraternal). 
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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 senso de urgência, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

08.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DE  URGÊNCIA  É  SOBREMANEIRA  ÚTIL  E  BEM 

APROVEITADO  PELA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANTO  AO  TEM- 
PO  E  À  AUTOPROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  POR  ESTA- 
BELECER  ACURADAMENTE  AS  ESTRATÉGIAS  DE  AÇÃO. 

 

Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, quanto ao senso de urgência no pla-

nejamento da autoproéxis? Há atrasos ou adiantamentos nas execuções proexológicas? 
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S E N S O    D E    UT I 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. O senso de utilidade evolutiva é a condição consciencial íntima da conscin 

lúcida, homem ou mulher, de autorresponsabilização e autoproficuidade perante as demandas in-

terassistenciais e as necessidades evolutivas prioritárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; orgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo utilidade 

provém do mesmo idioma Latim, utilitas, “faculdade de se servir ou de fazer uso; utilidade; pro-

veito; vantagem; recursos; servicos prestados”. Apareceu no Século XV. O termo evolutivo pro-

cede do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percor-

rer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; de-

senvolver”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Senso de proficuidade evolutiva. 2.  Senso de valia evolutiva.  

3.  Consciência da serventia evolutiva. 4.  Tino de eficácia evolutiva. 5.  Senso de utilitarismo 

cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso de utilidade evolutiva, senso de utilidade 

evolutiva do inversor e senso de utilidade evolutiva do reciclante são neologismos técnicos da  

Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Sentimento de vazio existencial. 2.  Consciência da improdutividade 

existencial. 3.  Senso de aridez antievolutiva. 4.  Senso de improficuidade. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o Gesconarium; o Prioritarium; o abrir mão defi-

nitivo do dolce far niente em termos evolutivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Utilida-

de: serventia racional. Tolicionários: inutilidade extrema. Sejamos evolutivamente úteis. 

Coloquiologia: – Posso ser útil em alguma coisa? 

Filosofia: o Utilitarismo Cosmoético; o Hedonismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autoutilitarismo evolutivo; a autopensenização 

utilitária; o descarte dos pensenes inúteis; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a construção da fôrma holopensênica favorecedora das ações evolutiva-

mente úteis; a evitação da autopensenidade improfícua. 

 

Fatologia: o senso de utilidade evolutiva; a certeza íntima de ter algo importante a reali-

zar em termos existenciais; a assunção da responsabilidade pela assistência; a proatividade frente 

às demandas existenciais; a clareza quanto à autoproéxis; o ato de optar pela desambição carrei-

rística; a certeza quanto ao prioritário no projeto de vida pessoal; a bússola intraconsciencial indi-

cando o norte evolutivo; a determinação em seguir no contrafluxo da Socin Patológica; o ato de 

não desperdiçar tempo e energia; as escolhas existenciais pautadas pela inteligência evolutiva 

(IE); a convicção intraconsciencial de não ter ressomado a passeio; a gescon utilitarista; o talento 

inato para a interassistencialidade; a compreensão da utilidade do Memorando da Conscienci-

ologia (Data-base: 22.02.14), manifesto formal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI); o autabsolutismo quanto à cláusula pétrea da autoproéxis; a união da opor-

tunidade evolutiva com o megatrafor pessoal, gerando frutos evolutivos úteis; a vontade pessoal 

na condição de principal aditivo aos empreendimentos pró-evolutivos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as cláusulas pé-

treas da proéxis definidas durante o Curso Intermissivo (CI); a qualidade da paraprocedência au-

xiliando na identificação da tarefa prioritária a ser realizada; a retrossenha pessoal podendo sinali-

zar o ofício proéxico principal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recebimentos-retribuição; o sinergismo das decisões 

evolutivas; o sinergismo senso de parafiliação–senso de orientação existencial. 

Principiologia: a vivência do princípio do “isso não é para mim”; o princípio da des-

crença (PD); o ato de honrar os princípios pessoais definidos no Curso Intermissivo; o princípio 

do autorrevezamento multiexistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a aplicação 

útil do princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da acumulação cognitiva seriexo-

lógica  atualizado de maneira profícua; o princípio da usabilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ínsito do intermissivista. 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da aceleração da autevolução; a teoria da 

cláusula pétrea; a teoria proexológica dos aportes existenciais; a teoria da Retribuiciologia. 

Tecnologia: a técnica do dia evolutivamente útil; a técnica de mais 1 ano de vida intrafí-

sica; a técnica do detalhismo aplicada à matematização da própria vida; a técnica de viver evolu-

tivamente; a técnica do sobrepairamento analítico direcionada às perdas necessárias; a técnica da 

evitação do autodesperdício; as técnicas de priorização evolutiva; a técnica da conscin-cobaia 

voluntária da autoproéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico ativo na condição de teática do senso 

de utilidade evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tene-

pes; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da proé-

xis; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólo-

gos; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisí-

vel da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Para-His-

toriologia. 

Efeitologia: o efeito das certezas íntimas quanto à autoproéxis; o efeito halo do inter-

missivista cônscio da tarefa evolutiva prioritária; o efeito das decisões discernidas. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da recuperação de cons intermissivos. 

Ciclologia: o ciclo das ressomas planificadas e das intermissões qualificadas. 

Enumerologia: a utilidade do posicionamento cosmoético; a utilidade do esclarecimen-

to pontual; a utilidade da omissão superavitária; a utilidade da autexposição exemplarista; a utili-

dade da autocobaiagem explícita; a utilidade da assunção maxiproéxica; a utilidade da conquista 

da autodesperticidade. 

Binomiologia: o binômio demanda interassistencial–prontidão assistencial; o binômio 

receber-doar. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido. 

Crescendologia: a evitação do crescendo melin-melex pelo aproveitamento dos aportes 

existenciais úteis; o crescendo autodiagnóstico-autenfrentamento aplicado às inutilidades onipre-

sentes; o crescendo higiene mental–higiene consciencial; o crescendo autopesquisa-autexposi-

ção-interassistência; o crescendo autoproéxis-maxiproéxis; o crescendo autorrevezamento-gru-

porrevezamento; o crescendo gescon-megagescon. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio analisar-decidir- 

-agir; a evitação da tríade da erronia. 

Antagonismologia: o antagonismo senso de utilidade evolutiva / ansiedade existencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista poder não ser útil nem a si prórpio. 
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Legislogia: a lei do maior esforço na realização plena da autoproéxis. 

Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a autocogniciofilia; a gesconofilia; a proe-

xofilia; a inventariofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a extinção da proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação superada; a síndrome da mediocrização 

sanada; a síndrome do autodesperdício anulada. 

Maniologia: a mania de procrastinar as tarefas evolutivas. 

Mitologia: o mito hedonista de a indisciplina significar liberdade consciencial. 

Holotecologia: a cognoteca; a pensenoteca; a proexoteca; a pesquisoteca; a experi-

mentoteca; a prioroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Esco-

lhologia; a Intermissiologia; a Recinologia; a Recexologia; a Invexologia; a Teaticologia; a Cons-

cienciografologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia. 

 

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 autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapi-

ens intermissivista; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

conscientialis; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

usator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de utilidade evolutiva do inversor = o tino quanto à própria res-

ponsabilidade evolutiva do jovem, atilado quanto à técnica da invéxis; senso de utilidade evolu-

tiva do reciclante = o tino quanto à própria responsabilidade evolutiva da conscin na meia-idade, 

atilada quanto à técnica da recéxis. 

 

Culturologia: a superação da cultura das inutilidades; a cultura do prioritário; a cultu-

ra da Evoluciologia; a cultura da Proexologia; a cultura da Priorologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20234 

Proficuidade. Concernente à Priorologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16 re-

alidades passíveis de abordagens úteis, não excludentes, disponíveis às conscins lúcidas na atual 

ressoma crítica (Ano-base: 2014): 

01.  Agenda utilitária: a organização diária das atividades úteis; a agenda autodesasse-

diadora. 

02.  Ambiente utilitário: as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os laboratórios 

conscienciológicos; os campi da Conscienciologia; as salas de aula; as bibliotecas públicas. 

03.  Comunicação utilitária: os textos esclarecedores; a mídia tarística; o jornalismo 

responsável. 

04.  Confor utilitário: o apostilhamento; a chapa verbetográfica; as enumerações verti-

cais; a epígrafe. 

05.  Conhecimento utilitário: as verpons; as ortopensatas; os argumentos da Conscien-

ciologia. 

06.  Escritório utilitário: a estação de trabalho mentalsomático; o quadro de avisos na 

condição de apoio à memória; o mobiliário funcional; os livros de referência sempre à mão. 

07.  Estratégia utilitária: o planejamento minucioso da tares; a abordagem cosmoetica-

mente calculada. 

08.  Foco utilitário: a determinação na meta evolutiva; o objetivo útil sustentado. 

09.  Inteligência utilitária: a escolha do essencial; as decisões úteis; o pinçamento do 

mais inteligente. 

10.  Leitura utilitária: a criticofilia anotada no texto lido; o próprio índice grafado após 

sumário oficial do livro. 

11.  Linguagem utilitária: os neologismos tarísticos; o jargão técnico esclarecedor;  

a palavra precisa para a exatidão do conceito. 

12.  Livro utilitário: o tratado conscienciológico; o dicionário de neologismos tarísticos;  

o manual de técnicas autodesassediadoras; a enciclopédia cosmovisiológica. 

13.  Objeto utilitário: a esteira ergométrica; o computador pessoal; a lupa; a caneta;  

a resma de papel tamanho carta (letter); a impressora multifuncional. 

14.  Rotina utilitária: os hábitos sadios; os turnos mentaissomáticos. 

15.  Vestimenta utilitária: a veste única; a roupa confortável; os agasalhos com tecidos 

antirraios UV. 

16.  Viagem utilitária: o roteiro do turismo intelectual; as visitas a reconhecidos centros 

culturais; o itinerário planejado da pesquisa retrocognitiva de campo. 

 

Tecnicidade. A técnica do dia evolutivamente útil é a estratégia diuturna de a conscin, 

homem ou mulher, aproveitar cada nova oportunidade diária para desenvolver 3 aspectos essenci-

ais, listados em ordem alfabética: 

1.  Cognição: aprender algo novo. 

2.  Interassistência: auxiliar alguém e / ou a si mesmo. 

3.  Produção: gerar algum produto tarístico. 

 

Cotidianidade. O compléxis é o resultado dos minicompletismos diários. A análise de  

1 único dia da conscin, homem ou mulher, pode fornecer indícios da tendência para a vida inteira. 

O intermissivista atilado busca autorganizar-se para vivenciar a semana de 7 dias evolutivamente 

úteis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de utilidade evolutiva, indicados para a expansão 

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

01.  Antiutilitário:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 
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02.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  dinâmico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autosseriedade:  Autodeterminologia;  Neutro. 

05.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Janela  de  oportunidade:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Kit  técnico:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Senso  de  orientação  existencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  do  autodesperdício:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Utilidade  decrescente:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Vazio  existencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

 

O  SENSO  DE  UTILIDADE  EVOLUTIVA  É  O  VINCO  INTER- 
MISSIVO  TRAZIDO  PELAS  CONSCINS  EGRESSAS  DE  CUR- 
SO  PRÉ-RESSOMÁTICO,  CÔNSCIAS  DA  RESPONSABILIDA- 
DE  QUANTO  AO  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui certeza íntima de ter tarefa evolutiva  

a realizar na atual ressoma? Em caso afirmativo, quais os resultados? Em caso negativo, já pensa 

em estabelecer as próprias metas pró-assistenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 
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S E N S O    D E    V I T I M I Z A Ç Ã O    J U D A I C A  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso de vitimização judaica é a conscientização teática da conscin, ho-

mem ou mulher, sobre a condição de o povo judeu se depreciar, ao longo dos séculos, pela repeti-

ção de padrões de queixas, mitos e crenças, reforçadas pelo grupo, intra e extrafisicamente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo vítima pro-

vém também do idioma Latim, victima, “vítima; animal que está para ser imolado”. Apareceu em 

1572. A palavra judeu deriva igualmente do idioma Latim, judaeus, “judeu; da Judéia”, e esta do 

idioma Grego, ioudaios, “relativo à tribo de Judá”, e do idioma Hebreu, yehudi, “habitantes do re-

ino de Judá”. Surgiu no Século XI. 

Sinonimologia: 1.  Senso de perseguição judaica. 2.  Senso de opressão judaica. 3.  Sen-

so de injustiça judaica. 4.  Senso de aflição judaica. 5.  Senso de sofrimento judaico. 6.  Senso de 

estigmatização judaica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo judaica: ju-

daicidade; judaico; judaico-cristão; judaísmo; judaísta; judaística; judaístico; judaíza; judaiza-

ção; judaizada; judaizado; judaizante; judaizar; judaria; judeidade; judenco; judeo-cristão; ju-

deo-criatianismo; juderega; judeu; judeu-cristão; judeu-criatianismo; judia; judiaria.  

Neologia. As 3 expressões compostas senso de vitimização judaica, senso de vitimização 

judaica leve e senso de vitimização judaica intenso são neologismos técnico da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Senso de antivitimização judaica. 2.  Tino para abertura do sionis-

mo. 3.  Senso de liberação do judaísmo. 4.  Senso da ressoma multirracial. 5.  Senso de valor do 

povo judaico. 6.  Senso de convivialidade intergrupal. 7.  Senso de harmonia grupal. 

Estrangeirismologia: o Jew; o 613 Mitzvot; o shtetl; o antisemitism; o chosen people;  

o holocaust; a lex talionis; o gentile; o pogrom. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interprisão grupocármica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Paz: perdão, 

esquecimento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de vitimização judaica; o holopensene religioso; os 

patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o senso de vitimização judaica; o apego à identidade judaica; a incapacidade 

de separar a identidade judaica da vitimização; o reforço da condição de vítima no judaísmo; a in-

capacidade de se perceber enquanto consciência além da identidade judaica; a inflexibilidade gru-

pal consciencial; o senso de estigmatização grupocármica; o temperamento judaico; a postura an-

tiuniversalista; a mentalidade fechada; a falta de empatia para com os não judeus; a irracionalida-

de religiosa; o automimetismo das práticas religiosas; a distorção da realidade pela repetição de 

histórias bíblicas ao longo de muitas vidas; a escravidão no Egito; a submissão à autoridade da 

Bíblia e do Rabi; o sectarismo; a desconfiança dos gentios; o mantra de nunca perdoar, nunca es-

quecer; o desejo de preservação judaica; o antidiscernimento; a ausência de reflexão; a sacraliza-

ção da aliança com Deus; a sacralização das palavras de Deus (Torá); as figuras de Deus e do 

Messias enquanto salvadores; a acomodação e a estagnação antievolutivas; a inseparabilidade 
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grupocármica; a vitimização gerando interprisão grupocármica; a propaganda midiática israelense 

ressaltando a vitimização judaica; a justificação para instigar a agressão contra os palestinos;  

a aceitação incondicional e apoio pelos muitos judeus na diáspora do governo de Israel; a incapa-

cidade para integrar completamente a sociedade judaica dentro da diáspora; as taxas de assimila-

ção elevadas do judaísmo americano; o humor autodepreciativo de muitos comediantes judeus;  

o ultraortodoxo hassidismo; o autismo étnico; a perseguição histórica; a expulsão judaica; a Inqui-

sição; o fato de os marranos, judeus espanhóis ocultarem as próprias identidades; o Haskalah;  

o estigma do holocausto; a indústria do holocausto; a existência eterna da alma judaica; o gene ju-

daico; a pressão intrafísica para manter as tradições; o clã familiar; o papel da mãe judaica; a pro-

filaxia no desenvolvimento da identidade separada a partir do grupo; o heteroperdão; a conviviali-

dade; a maxifraternidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a manu-

tenção da identidade judaica nas paracomunidades no período de intermissão; a pressão extrafísi-

ca de assediadores e guias amauróticos em manter tradições; a evocação extrafísica patológica das 

vítimas do Holocausto; a paraprofilaxia resultante das recins; a projeção consciente (PC) auxilian-

do a consciência a romper com a identidade judaica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retropensenes estagnadores–mesologia religiosa fortale-

cendo as crenças do grupo judaico; o sinergismo sinapses-parassinapses na manutenção da liga-

ção ao grupo judeu; o sinergismo Sociexes-Socins no reforço ao holopensene de estagnação evo-

lutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) utilizado para questionar a autoridade ju-

daica; o princípio da afinidade; o princípio da grupalidade; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio do heteroperdão; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) ao sair da 

interprisão étnica; o princípio do Universalismo. 

Codigologia: o código do silêncio; o código grupal de Cosmoética (CGC) necessário 

aos grupos semitas; a liberdade de assumir o código pessoal de Cosmoética (CPC) livre de cren-

ças e dogmas do judaísmo. 

Teoriologia: o gargalo evolutivo na fase de vitimização da teoria das interprisões gru-

pocármicas. 

Tecnologia: a técnica de se colocar no lugar do outro; a técnica de pensar o melhor de 

todos; a técnica do omniquestionamento; a técnica do autocriticismo saudável; a técnica de dis-

tanciamento do grupo judaico; a técnica da tares; a técnica da recin; a técnica da recéxis; as pa-

ratécnicas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático na profilaxia das automimeses dispensá-

veis; a técnica do estado vibracional; as técnicas de autorretrocognição saudável; as técnicas das 

projeções conscientes. 

Voluntariologia: o voluntariado anticosmoético em exércitos; o voluntariado cosmoéti-

co em equipes de ajuda humanitária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Reeduca-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Auto-

discernimentologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; 

o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio In-

visível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito do holocausto no crescimento de grupos ultraortodoxos radicais 

(Hasidism); o efeito da ideologia judaica sobre a autopercepção da conscin hebraica; o efeito do 

perdão; o efeito seriexológico de não submeter-se ao grupo judeu; o efeito de colocar a Cosmoé-
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tica à frente de crenças e leis judaicas; o efeito da reciclagem oriunda de intercâmbio intercultu-

ral; o efeito do autoposicionamento perante a interassistência; os efeitos do abertismo consci-

encial.  

Neossinapsologia: a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subcere-

brais. 

Ciclologia: o ciclo alternante doentio algoz-vítima; o ciclo da interprisão grupocármi-

ca; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) dentro da etnia judaica; o ciclo histórico de persegui-

ção ao judaísmo. 

Enumerologia: a crença na vingança; a crença na diferença; a crença na exclusão;  

a crença na superioridade étnica; a crença na tradição; a crença na dependência grupocármica;  

a crença na relembrança continuada. 

Binomiologia: o binômio neofilia–liberdade grupocármica; o binômio patológico neo-

fobia–inseparabilidade grupocármica; o binômio patológico antissemitismo-xenofobia; o binô-

mio autocrítica-perdão; o binômio autossuficiência consciencial–dependência do grupo; o binô-

mio crença-descrença; o binômio abertismo-Universalismo; o binômio admiração-discordância 

vivenciado.  

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação judeus–não judeus; a inte-

ração judeus-palestinos; a interação judeus-nazistas; a interação vitimização grupal judaica–vi-

timização individual judaica; a interação grupo judaico–Estado de Israel; a interação Socin ju-

daica–Sociex Judaica. 

Crescendologia: o crescendo crença-hábito-cultura. 

Trinomiologia: o trinômio reflexão profunda–reestruturação pensênica–desbloqueio men-

talsomático.  

Polinomiologia: o polinômio ego-egão-umbigão-grupúsculo; o polinômio elitismo-sofri-

mento-injustiça-vingança. 

Antagonismologia: o antagonismo convivialidade / separatismo; o antagonismo fé 

aglutinadora de judeus / regras distanciadoras de não judeus. 

Paradoxologia: o paradoxo de o senso de vitimização do povo judeu facultar a Israel 

ser agressor violento contra os palestinos; o paradoxo de o senso de vitimização grupal dos ju-

deus ser mantido mesmo sem a experiência traumática na própria vida individual; o paradoxo de 

a crença na superioridade étnica estar aliada à inferioridade da vitimização. 

Politicologia: a teocracia; a etnocracia; a belicosocracia. 

Legislogia: a lei patológica de talião; a lei da Torá, controlando todos os aspectos da vi-

da da conscin; a irrefutabilidade da lei judaica retrógrada; a lei do clã étnico. 

Filiologia: a falta de neofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a criticofobia; a decidofobia; a descrenciofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome do infantilismo; a síndrome 

do ostracismo; a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a religiomania; a gurumania; a megalomania.  

Mitologia: o mito do salvador; o mito da santidade; o mito do dogma; o mito da alma 

judaica; o mito do sofrimento perpétuo; o mito da união com Deus; o mito da autoridade; o mito 

de todos estarem contra os judeus; o mito das origens comuns dos judeus; o mito de a Bíblia re-

fletir as origens históricas verdadeiras do povo judeu; o mito de a propriedade da terra resolver 

todos os problemas; o mito de Israel pertencer ao povo judeu.  

Holotecologia: a consciencioteca; a evolucioteca; a apriorismoteca; a cognoteca; a criti-

coteca; a analiticoteca; a grupocarmoteca; a recexoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a pen-

senoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a holomaturoteca; a assistencioteca; a despertoteca.  

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Parapoliticologia; a Para-Historiologia; a An-

tivitimologia; a Dogmaticologia; a Grupocarmologia; a Autorrecexologia; a Autodiscernimento-

logia; a Conviviologia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin judia; a consciex judia; a conscin vítima; a consréu ressomada;  

a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o vitimizador; o vingador; o elitista; o acusador; o xenofóbico; o de-

pendente; o religioso; o tradicionalista; o manipulador; o antepassado de si mesmo; o pré-serenão 

vulgar. 

 

Femininologia: a vitimizadora; a vingadora; a elitista; a acusadora; a  xenofóbica; a de-

pendente; a religiosa; a tradicionalista; a manipuladora; a antepassada de si mesma; a pré-sereno-

na vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sensus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens cre-

dulus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens dogmaticus;  

o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens xenophobicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso de vitimização judaica leve = o da conscin ou consciex vinculada 

ao contexto do judaísmo, porém capaz de sobrelevar a heteroimposição do sofrimento e persegui-

ção étnicos, pelo autesforço; senso de vitimização judaica intenso = o da conscin ou consciex 

identificada e enraizada fortemente com as crenças e tradições do judaísmo, capaz de resignar-se 

ao sofrimento étnico heteroimposto. 

 

Culturologia: a cultura religiosa de aceitação cega às crenças de tradições milenares;  

a cultura da vitimização pela lembrança constante das perseguições aos judeus; o idiotismo cultu-

ral da circuncisão significando o vínculo permanente com Deus. 

 

Grupocarmologia. Sob o ângulo da Interprisiologia, eis, por exemplo, 5 tipos de arran-

jos (segmentos) sociais judaicos, listados na ordem crescente de libertação grupocármica das 

conscins integrantes: 

1.  Shtetl: conscins reféns da tradição semita com nível alto de lavagem subcerebral  

e paracerebral. 

2.  Bairro judaico: conscins aprisionadas à tradição semita local com nível alto de su-

jeição holopensênica.  

3.  Família judaica: conscins submissas à tradição semita do grupocarma nuclear, ex-

postas à influenciação familiar pensênica diuturna. 

4.  Família mestiça de mãe judia: conscins submetidas à tradição semita por herança 

étnica materna. 

5.  Família mestiça de pai judeu: conscins libertas da tradição semita (não judia), so-

frendo menos influência étnica. 

 

Terapeuticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 categorias de ações essen-

ciais para a conscin interessada em superar o senso de vitimização judaica: 

01.  Autoconsciencialidade: fazer autorreflexão sobre a realidade multidimensional ex-

pandindo a autoidentidade e cosmovisão pessoal, além do grupo hebraico. 

02.  Convivialidade: intensificar a interação com conscins e consciexes de origens di-

versificadas. 

03.  CPC: desenvolver e manter atualizado o código pessoal de Cosmoética para ajudar 

a sustentar o posicionamento pessoal diário frente aos contrafluxos. 

04.  Discernimento: aplicar a racionalidade para superar mitos, crenças, valores e leis 

religiosas judaicas milenares. 
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05.  Domínio energético: aplicar a técnica dos 20 EVs diários. 

06.  Heteroperdão: pensar o melhor de todos com o propósito de abandonar os ressenti-

mentos pessoais e coletivos. 

07.  Imigração: afastar-se da unidade familiar e do grupo, vivendo no exterior. 

08.  Interassistência: envolver-se com a tares, policármica, mais avançada, com o pro-

pósito de mudar o holopensene pessoal. 

09.  Neofilia: adotar a postura de interesse por todas as coisas fora do próprio “mundi-

nho”.  

10.  Reconciliação: estabelecer conexões harmoniosas com a família e o grupo, diminu-

indo as interprisões grupocármicas. 

 

Tabelologia. Sob a perspectiva da Reciclologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

15 contrapontos entre os valores religiosos do Sionismo e os valores evolutivos: 

 

Tabela  –  Contrapontos  Valores  Religiosos  do  Sionismo  /  Valores  Evolutivos 

 

N
os

 Valores  Religiosos  Judaicos Valores  Evolutivos 

01. Acomodação  Autorresponsabilidade 

02. Apego ao dogma Verpons 

03. Dependência grupocármica Autossuficiência evolutiva 

04. Ênfase na religião castradora Ênfase na Ciência Libertadora 

05. Ênfase nas emoções Ênfase na racionalidade 

06. Evocações patológicas Evocações conscientes saudáveis 

07. Fechadismo consciencial Abertismo consciencial 

08. Fé e aceitação cega da autoridade Princípio da descrença  

09. Infantilismo regressivo Holomaturidade 

10. Interesses grupocármicos Interesses policármicos 

11. Manipulação consciencial Respeito cosmoético 

12. Neofobia  Neofilia 

13. Sectarismo Universalismo 

14. Tacon Tares 

15. Tradições estagnadoras Renovações ideativas 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso de vitimização judaica, indicados para a expansão 

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

01. Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02. Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

03.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 
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05.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico.  

11.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro.  

12.  Megaidiotismo  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Papel  de  vítima:  Conviviologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  do  justiceiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Xenofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

  

A  FORTE  LIGAÇÃO  DA  CONSCIN  AO  GRUPO  JUDAICO,  
POR  MEIO  DE  CRENÇA  MILENAR,  RESULTA  EM  SUPER-
VALORIZAÇÃO  DA  PRÓPRIA  INJUSTIÇA,  MÁGOA  E  SO-

FRIMENTO,  IMPEDIMENTOS  AO  PROGRESSO  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as crenças relacionadas ao gru-

po judeu? Qual percentual de defensividade apresenta quanto às críticas a respeito desse grupo 

evolutivo? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Difamação. Título Original: Hashmatsa. País: Israel. Data: 2009. Duração: 91 min. Gênero: Documen-

tário. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Hebraico e Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Yoav Sha-
mir. Elenco: Uri Avneri; Yaakov Bleich; Gianfranco Fini; Norman Finkelstein; Abraham Foxman; Abraham Hecht; 

Yitzhak Herzog; Dov Hikind; David Hirsch; Charles Jacobs; Teddy Katz; Noah Klinger; Joel Levi; Benjamin Lifschitz; 

John Mearsheimer; Arieh O'Sullivan; Dina Porat; Harvey Prince; Suzanne Prince; Stephen Walt; & Bob Wolfson. Produ-

ção: Ori Bader; Sandra Itkoff; Philippa Kowarsky; Karoline Leth; Knut Ogris; & Nynne Marie Selin Eidnes. Música: 

Mischa Krausz. Direção de Arte: Peter Höhsl. Roteiro: Yoav Shamir. Cenografia: CINEPHIL. Produção: SF Film  

& Yoav Shamir. Produção: First Run Features; Thim Film; Dogwoof Pictures; & Sony. Sinopse: Diretor israelense Yoav 
Shamir decide investigar se a percepção de anti-semitismo pelo povo judeu em Israel e em todo o mundo reflete realmente 

a realidade. Ele entrevista uma gama de pessoas de diferentes espectros políticos, incluindo o chefe da AntiDefamation 
League, bem como autor Norman Finkelstein e viaja para lugares como Auschwitz e Brooklyn nos Estados Unidos. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 459  

a 462. 

 

J. S. C. 
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S E N S O    D O    M É R I T 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 senso do mérito é a capacidade de a consciência lúcida compreender, 

apreciar e valorar os êxitos evolutivos enquanto conquistas obtidas merecidamente após dedicado, 

paciente e perseverante investimento teático e, ciente da inexistência de atalhos ou saltos fantasio-

sos, fundamentar a automotivação pela aplicação do maior esforço nos empreendimentos pessoais 

e instaurar o reconhecimento, o respeito, o apreço, a admiração e a satisfação genuína com as rea-

lizações alheias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. A palavra mérito deriva 

do mesmo idioma Latim, meritum, “ganho; lucro; proveito; merecimento”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Consciência do mérito. 02.  Senso de meritocracia. 03.  Senso de 

merecimento. 04.  Tino meritocrático. 05.  Senso de condignidade. 06.  Senso de benemerência. 

07.  Senso de valor evolutivo. 08.  Senso de competência. 09.  Senso de excelência evolutiva.  

10.  Senso de justiça holocármica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo mérito: de-

mérito; demeritória; demeritório; desmérito; emérito; imérito; meritamente; meritíssimo; meri-

tocracia; meritocrata; meritocrática; meritocrático; Meritologia; meritória; meritório; meritosa; 

meritoso. 

Neologia. As duas expressões compostas senso do mérito autaplicado e senso do mérito 

heteraplicado são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Senso de superioridade. 02.  Senso de inferioridade. 03.  Elitismo 

sectário. 04.  Apreciação enciumada. 05.  Avaliação invejosa. 06.  Cultura do QI (Quem Indica). 

07.  Apadrinhamento. 08.  Boavidismo. 09.  Gersismo. 10.  Golpismo. 

Estrangeirismologia: o background seriexológico personalíssimo; os parâmetros realis-

tas de comparação de performances; a benemerência evolutiva prescindindo de estratégias de 

marketing pessoal; o megacurriculum multivitae exemplar; a observação atenta às expertizes cos-

moéticas; a recepção meritocrática de paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Traforologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Evoluir: 

angariar méritos. Méritos trazem responsabilidades. Méritos improdutivos desmerecem. 

 

II.  Fatuística 

 

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

ciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os maturopensenes; a maturopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a checagem dos genopensenes; a pesquisa da geno-

pensenidade; o esquadrinhamento holopensênico revelando o gabarito consciencial; a autopense-

nização cosmovisiológica abarcando os indícios holobiográficos observáveis e os dedutíveis. 

 

Fatologia: o senso do mérito; o respeito ao êxito evolutivo pessoal e alheio; a noção do 

passo-a-passo necessário aos grandes empreendimentos motivando o primeiro passo; a paciência 

para repetir procedimentos até dominá-los com os pés nas costas e sem fazer careta; a modéstia 

para começar do começo; o vislumbre do caminho a ser percorrido considerando-se as peculiari-

dades e prioridades de cada personalidade; a tranquilidade advinda do conhecimento dos estágios  

a serem seguidos para o alcance de certa habilidade; a responsabilidade e autoconfiança advindas 

da admissão do mérito pessoal; as lições hauridas no reconhecimento do mérito alheio; os siste-
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mas de merecimento monovisiológicos, apenas intrafísicos, incorrendo em distorções ideológicas 

sectárias; o desvirtuamento do conceito de merecimento justificando privilégios, elitismos e dis-

criminações; o sistema de merecimento cosmoético, cosmovisiológico, imburlável; o senso do 

mérito eliminando as tentativas insanas e frustras por obter ganhos evolutivos imerecidos; a troca 

do instinto de competição pelo senso de cooperação; a participação em concorrências intrafísicas 

inevitáveis com o posicionamento: ao mais preparado, a vaga; a proéxis sendo o desafio de fazer 

valer o próprio mérito; a gratidão pelos compassageiros deste e de outros tempos cujas contribui-

ções auxiliaram as próprias realizações meritórias; o senso de dever colocando em pleno 

funcionamento assistencial os próprios talentos meritórios; a consciência quanto à relevância das 

sementeiras intrafísicas gerando futuros dividendos evolutivos; a lucidez quanto às vagas ilimita-

das para o avanço na escala evolutiva das consciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inferências lógi-

cas sobre o patrimônio multiexistencial através da expressividade atual; a leitura parapsicosférica 

perscrutando a qualidade das ECs do interlocutor; as lembranças retrocognitivas; o autoparapsi-

quismo propiciando pareceres mais fidedignos sobre os méritos conscienciais; o histórico holo-

biográfico favorecendo as análises das condições atuais de pessoas, grupos e sociedades; a aceita-

ção do universo incognoscível na Holomemória; o entendimento sobre o desenvolvimento para-

psíquico ser constante, gradativo e crescente, tal e qual em qualquer outra área de manifestação;  

a compreensão da existência de hierarquia evolutiva multidimensional; a motivação por obter as 

condições meritosas requeridas ao investimento da parapreceptoria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo boa saúde–bom temperamento–boa intenção–autodis-

cernimento evolutivo. 

Principiologia: o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio da 

inexistência de privilégios evolutivos; o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio 

dos fins não justificarem os meios; o princípio evolutivo do devagar e sempre; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente. 

Codigologia: os bônus evolutivos da incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica de dar  

1 passo de cada vez; a técnica de suar sangue; a técnica do diário; a técnica do detalhismo apli-

cada às heteravaliações conscienciais; a técnica do sobrepairamento analítico; as paratécnicas 

da parapsicoteca permitindo a cosmovisão holobiográfica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: o efeito do senso apurado do mérito na potencialização metódica dos auto-

desempenhos; a lucidez quanto aos efeitos do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na próxima 

ressoma; os efeitos dos méritos proexológicos na recepção de macrossoma. 

Ciclologia: a pronta disposição ao ciclo erro-retificação-acerto; o dinamismo no ciclo 

recebimento-retribuição. 

Enumerologia: a valorização do conhecimento; a valorização da competência; a valori-

zação do empenho; a valorização de cada conquista; a valorização da aprendizagem; a valoriza-

ção da perseverança; a valorização do tempo. 

Binomiologia: a constatação do binômio talento-suor embasando as altas habilidades;  

o binômio senso de autoprodutividade–senso de prioridade evolutiva; o binômio senso de utilida-

de pessoal–senso de oportunidade; o binômio senso de auteficácia–senso de autolimites; o binô-

mio senso de realização–senso de correção; o binômio senso de esclarecimento–senso de paradi-

plomacia; o binômio senso de heurística–senso de confor. 
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Interaciologia: a interação cognição-destreza; a interação competência-eficiência; a in-

teração bom senso–discrição; a interação condignidade evolutiva–comedimento consciencial;  

a interação mérito evolutivo–autoridade cosmoética; a interação heterocrítica-autocrítica; a inte-

ração inafastável autevolutividade-interassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo pequenas conquistas diárias–grandes conquistas existen-

ciais; o crescendo sementeira-colheita; o crescendo de cognições teáticas necessárias à aquisi-

ção de competência; o crescendo acumulabilidade cognitiva–criatividade heurística; o crescendo 

de ampliação dos limites cognitivos inerentes à autevolução; o crescendo ininterrupto de inser-

ções na holomemória; o crescendo determinismo–livre arbítrio. 

Trinomiologia: o trinômio esforço-persistência-dedicação; o trinômio autexperiência- 

-autoproficiência-autocompetência; o trinômio bem pensado–bem elaborado–bem executado;  

o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio benevolência (desejar o bem)–benemerên-

cia (merecer o bem)–beneficência (fazer o bem); o trinômio irrepreensibilidade-respeitabilidade- 

-confiabilidade; a esnobação cosmoética do trinômio poder-prestígio-posição. 

Polinomiologia: os méritos evolutivos independentes do polinômio consanguinidade– 

–gênero–etnia–cidadania–classe social; o fortalecimento do polinômio autoconceito-autoima-

gem-autestima-autoconfiança. 

Antagonismologia: o antagonismo mérito / demérito; o antagonismo mérito / sorte;  

o antagonismo mérito legítimo / pseudomérito autoproclamado; o antagonismo mérito bem apli-

cado / mérito desperdiçado; o antagonismo bônus evolutivo / privilégio; o antagonismo proativi-

dade prolífica / ansiedade; o antagonismo ser / ter. 

Paradoxologia: o paradoxo do senso do mérito renegar qualquer tipo de exultação 

egoica, vanglória ou assoberbamento; o paradoxo dos maiores merecimentos assistenciais dis-

pensarem as honras de títulos, medalhas, certificados e diplomas de mérito; o paradoxo do maior 

exemplo intrafísico de benemerência evolutiva viver anonimamente no serenismo; o paradoxo 

dos atos comunicarem mais sobre a personalidade se comparados a mil palavras. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a traforofilia; a evoluciofilia; a laborfilia; a teaticofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a inadmissão dos próprios méritos na síndrome da subestimação; os 

pseudoméritos autocorruptores da síndrome do eu mereço. 

Mitologia: o mito do dom sem esforço; o mito das benesses caídas do céu. 

Holotecologia: a biografoteca; a traforoteca; a verbacioteca; a assistencioteca; a retro-

cognoteca; a despertoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Meritologia; a Paradireitologia; a Ho-

lomaturologia; a Eficienciologia; a Perdologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Cro-

noevoluciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência meritória. 

 

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 benemérito evolutivo. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a benemérita evo-

lutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens dedicator; o Homo sapiens 

paciens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso do mérito autaplicado = a proatividade paciente e perseverante no 

cumprimento das etapas pró-conquistas evolutivas; senso do mérito heteraplicado = a satisfação 

sincera e benévola derivada das conquistas evolutivas alheias. 

 

Culturologia: a cultura da Crescendologia; a cultura da produtividade pessoal; a cultu-

ra do maior empenho; a Multiculturologia da Evoluciologia; a Paraculturologia Meritocrática. 

 

Diferenciação. Sob a ótica da Cosmovisiologia, cabe a distinção entre 2 tipos de mérito: 

1.  Mérito humano: o analisado a partir da observação restrita às variáveis intrafísicas, 

cotejando-se as produções a certos fatores, tais como: idade, formação acadêmica, gênero, fun-

ções exercidas, tempo de serviço. Há muito suor despendido longe dos olhos humanos. 

2.  Mérito holobiográfico: o analisado a partir da consideração sobre a existência do 

acúmulo de experiências na seriéxis, cotejando-se as produções a possíveis aptidões desenvolvi-

das em retrovidas. Há muito suor despendido em milhares de retrovidas, rememoradas ou não. 

 

Heteravaliação. A heteravaliação dos méritos fica imprecisa pela dificuldade em se me-

dir os esforços e retroesforços de outrem. 

 

Reação. Esta imprecisão pode levar observadores, incautos quanto à Seriexologia, a con-

siderarem inexplicáveis certos aportes e resultados alheios, e a reagirem com pelo menos estes  

4 tipos de sentimentos patológicos, listados em ordem lógica: 

1.  Frustração: ao comparar os próprios resultados jejunos com os de veterano evolutivo 

em certa área de manifestação consciencial. Há a ilusão sobre a possibilidade de ganho de bônus 

sem o ônus de vidas dedicadas à obtenção de determinada mestria. 

2.  Revolta: ao concluir erroneamente haver regalias evolutivas para alguns. Surgem  

o ciúme, a inveja e os queixumes sobre o mundo não haver lhe dado algo. Nem sempre a aparente 

boa vida é a mais propícia à autevolução. 

3.  Subestimação: ao desvalorizar as próprias capacidades em áreas nas quais adquiriu 

experiência prévia. O uso prolífico das autocapacidades em certa área pode alavancar o desenvol-

vimento nas demais. 

4.  Desmotivação: ao estimar resultados irrealistas para si próprio e não enxergar as eta-

pas sucessivas a serem ultrapassadas. O senso do mérito institui o afinco por se fazer merecer es-

tar em condição almejada. 

 

Meritocracia. Compreender a natureza meritocrática da evolução consciencial requer  

o entendimento da consciência sob a ótica de pelo menos estas 6 especialidades, listadas em or-

dem lógica: 
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1.  Seriexologia: estando em marcha evolutiva contínua, abarcando inúmeras existências 

intra e extrafísicas, sucessivas e alternadas, pregressas e por vir (seriéxis). 

2.  Holobiografologia: compondo o próprio repertório de tendências, habilidades e com-

petências, não extintas e sim passíveis de serem aperfeiçoadas a cada neovida. 

3.  Parageneticologia: trazendo a cada ressoma o saldo das vivências e experiências do 

próprio passado multimilenar capazes de se sobrepor à herança genética atual. 

4.  Multidimensiologia: mantendo interação energética (lúcida ou não) com ambientes  

e consciências de múltiplas dimensões, influenciando e sendo influenciada pelos atos pessoais. 

5.  Cosmoeticologia: subordinada à parajustiça impecável pautada nas leis da Moral 

Cósmica, superior em amplitude e profundidade aos códigos de ética e moral humanos. 

6.  Holocarmologia: movimentando contas correntes cármicas, com os erros e acertos 

pregressos influindo no merecimento quanto aos recebimentos existenciais. 

 

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 senso do mérito, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

02.  Bônus  parapsíquico:  Crescendologia;  Homeostático. 

03.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Macrossenso:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Realce  extrafísico:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Relevo  particular:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DO  MÉRITO  HARMONIZA  AS  INTERRELAÇÕES  

AO  DIRIMIR  CONFLITOS  COMPETITIVOS  PELA  ADMISSÃO  

PACÍFICA  DO  ÁRDUO  EMPENHO  EXISTENTE  POR  DETRÁS  

DE  TODOS  OS  ÊXITOS  EVOLUTIVOS  PERDURADOUROS. 
 

Questionologia. Em você, leitor ou leitora, o senso do mérito comparece nas reações co-

tidianas diante das metas pessoais? E perante os êxitos alheios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barbosa, Lívia; Igualdade e Meritocracia: A Ética do Desempenho nas Sociedades Modernas; 216  
p.; 4 caps.; 305 refs.; 23 x 16 cm; br.; 4ª Ed.; Editora FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 21 a 103. 
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S E N S O    O M N I P E S Q U I S Í S T I C O  
( DE S C R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso omnipesquisístico é a autoconscientização teática sobre a imensi-

dão de conhecimentos prioritários ainda a serem apreendidos, capaz de sustentar a dedicação per-

manente ao estudo e à investigação minuciosa das realidades, a fim de inserir, corroborar ou refu-

tar conteúdos da autobagagem cognitiva pró-evolução lúcida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; 

sentimento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O elemento de com-

posição oni ou omni provém do mesmo idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de to-

da espécie; inteiro”. O termo pesquisa deriva do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma 

Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda 

parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Senso de pesquisa universal. 2.  Senso omniinvestigativo. 3.  Senso 

de observação analítica. 4.  Senso de omniquestionamento. 5.  Senso de omniaprendizagem. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso omnipesquisístico, senso omnipesquisístico 

deficitário e senso omnipesquisístico superavitário são neologismos técnicos da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância ignorada. 2.  Credulidade. 3.  Dogmatismo. 4.  Aprioris-

mose. 5.  Hipercriticismo. 

Estrangeirismologia: o strong profile cosmoético; o trabalho investigativo step-by-step; 

os insights providenciais; os brainstormings técnicos; as navegações dirigidas pela Internet;  

o tour de force para o aprofundamento da investigação; o breakthrough pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criticidade cosmoética. 

Coloquiologia: o inconformismo pelo não sabido; a aspiração de querer saber sempre 

mais; a dedicação para tomar pé das realidades multidimensionais; o ânimo para debruçar sobre 

livros; o despojamento para ver com outros olhos; a perspicácia de enxergar por detrás das apa-

rências; a disposição para virar do avesso as autocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Descrenciologia; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o esquadrinhamento holopensênico;  

a pesquisa das repercussões dos holopensenes em conscins, consciexes, subumanos e ambientes; 

a identificação de materpensenes; a flexibilidade autopensênica permitindo abordagens analíticas 

diferentes e originais aos objetos de estudo; o labor continuado em ortopesquisas criando holo-

pensene favorável à intelecção e paraconexão sadias. 

 

Fatologia: o senso omnipesquisístico; o destemor diante do risco de as verdades busca-

das desestabilizarem o próprio corpus cognitivo; a motivação à aprendizagem em qualquer mo-

mento, local e dimensão existencial; a curiosidade sadia por tudo fornecendo indicações pró- 

-evolutivas; a hiperacuidade quanto às contaminações emocionais deturpadoras de realidades;  

o autodiscernimento para diferenciar o relevante do descartável; o desapego às ideações tornadas 

ultrapassadas; o aprofundamento da pesquisa até esgotar os múltiplos recursos possíveis no mo-

mento evolutivo; a paciência para colocar as averiguações em compasso de espera, no aguardo de 

novos elementos, enquanto os achados encontrarem-se insuficientes. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquis-

mo propiciando explorações para além dos limites físicos; as sinaléticas energéticas e parapsíqui-

cas pessoais enquanto importante instrumento parapesquisístico; a autodiscriminação energética; 

a assim com consciências e ambientes fornecendo elementos relevantes ao levantamento de da-

dos; o desvendamento consciencial por meio da leitura parapsicosférica; o domínio energossomá-

tico sustentando a higidez do pesquisador na perscrutação de quaisquer condições e situações;  

o encapsulamento da holosfera e escritório pessoais nas sondagens e ponderações sobre temas no-

sográficos; a projetabilidade lúcida deslindando os bastidores dos fatos; o parauxílio amparador 

nos empreendimentos investigativos cosmoéticos; o banho energético alertando sobre o relevo da 

informação encontrada e / ou ideia formulada; o extrapolacionismo parapsíquico parapromovido 

expandindo enfoques pesquisísticos; o empenho para a aquisição e sustentação do paracérebro re-

ceptivo às emissões heteropensênicas sadias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo olho clínico–para-

olho clínico; o sinergismo dos esforços da equipe coesa de pesquisadores; o sinergismo equipin 

cosmoética–equipex amparadora. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio da 

auteducação infinita; o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo; o princípio da 

singularidade da autobagagem evolutiva; o princípio de todos terem algo a aprender e a ensinar;  

o princípio do crescendo infinito de autocognições quanto ao Cosmos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando os fins, os meios e os li-

mites das pesquisas. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do registro; as técnicas 

do detalhismo e exaustividade; a técnica do cosmograma; a técnica do confor; as técnicas ener-

géticas; as técnicas projetivas; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico. 

Voluntariologia: o voluntariado pesquisístico, multidimensional, independente e gesco-

nológico da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos do abertismo consciencial no acolhimento crítico às novidades  

e originalidades sem tentar encaixá-las em ideações preconcebidas; os efeitos do mergulho técni-

co rotineiro em jornais, revistas, livros, aulas, palestras, documentários, filmes e entrevistas; os 

efeitos otimizadores da ordenação criteriosa dos materiais físicos e digitais; os efeitos da auto-

disciplina na administração de múltiplos interesses sem perda do foco no prioritário; os efeitos 

da autodeterminação na aproximação da investigação na fronteira do inescrutável ao nível evo-

lutivo pessoal; os efeitos do contato com conteúdos diversificados no encontro de rastros de re-

trovidas pessoais; os efeitos heurísticos da paciência pesquisística. 

Neossinapsologia: o apreço pela formação continuada de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo desconhecer-conhecer; o ciclo pergunta-resposta; o ciclo 

hipótese-pesquisa-conclusão; o ciclo de debates científicos; o ciclo desconstrução–reconstrução 

conceitual; o ciclo assim-desassim; o ciclo aprender-ensinar. 

Enumerologia: as perspectivas inexploradas; os fenômenos inusitados; as concausas 

ignoradas; as informações inauditas; os detalhes ocultos; os efeitos impensados; as obviedades 

desapercebidas. 

Binomiologia: o binômio universo cognoscível–universo incognoscível; o binômio edu-

cação formal–autodidatismo; o binômio observação-registro; o binômio conteúdos digitais–ma-

teriais impressos; o binômio neoideias-neovertentes; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binô-

mio conhecimento-responsabilidade. 
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Interaciologia: a interação fenômenos-parafenômenos; a interação causas-concausas- 

-efeitos; a interação tempo-espaço; a interação forma-conteúdo; a interação figura-fundo; a inte-

ração essência-aparência; a interação real-imaginário. 

Crescendologia: o crescendo infinito de autocognições quanto ao Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o exercício pesquisístico pelo polinômio captar-refletir-concluir-apli-

car-escrever; a acuidade pesquisística pelo polinômio visão-audição-olfato-paladar-tato; a quali-

ficação pesquisística pelo polinômio criticismo apurado–dissecção analítica–reflexão demorada–

–reverificação racional periódica; a sagacidade pesquisística na distinção do polinômio porme-

nores-peculiaridades-invulgaridades-obviedades; a depuração pesquisística na extinção do poli-

nômio ficções–onirismos–irracionalidades–caprichos intelectuais; o autopatrimônio pesquisístico 

no polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística; a potencialização pesquisística 

na conquista do polinômio atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência. 

Antagonismologia: o antagonismo descrença / crendice; o antagonismo criticidade  

/ acriticismo; o antagonismo estudiosidade / apedeutismo; o antagonismo participação / aliena-

ção; o antagonismo postura pesquisística / desnutrição mentalsomática; o antagonismo omni-

questionamento / preguiça mental; o antagonismo cosmovisão / precipitação. 

Paradoxologia: o paradoxo do cientista beato; o paradoxo evolutivo de quanto mais se 

preencher as próprias lacunas cognitivas, mais se vislumbrar a dimensão do incognoscível. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia; a priorofilia; a racio-

cinofilia; a assistenciofilia. 

Mitologia: o mito da neutralidade científica; o mito da inviabilidade da pesquisa parti-

cipativa; o mito do acaso; o mito da verdade absoluta; o mito da perfeição; o mito da inspiração 

sem transpiração; o mito do fim do ciclo de estudos. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a problematicoteca; a ciencioteca; a metodoteca; a expe-

rimentoteca; a criativoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Metodologia; a Parapercepciologia; a Criticologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia;  

a Verponologia; a Neologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência omniquestionadora; a equipe de pesquisadores para-

psíquicos. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

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

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

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

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens 

studiosus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens universalis; 

o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: senso omnipesquisístico deficitário = a dedicação às investigações 

exaustivas das realidades com a primazia de aspectos intrafísicos, devido ao parapsiquismo au-

sente ou incipiente do pesquisador; senso ominipesquisístico superavitário = a dedicação às in-

vestigações exaustivas das realidades com a conjugação eficaz dos aspectos intra e extrafísicos, 

devido ao parapsiquismo avançado do pesquisador. 

 

Culturologia: a cultura útil; a Multiculturologia Planetária; a cultura da Pesquisologia 

Multidimensional. 

 

Indicadores. Concernente à Motivaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 

repercussões existenciais com base na autoconscientização teática do senso omnipesquisístico: 

01.  Amparofilia: o empenho para melhorar as paraconexões sadias, com base no reco-

nhecimento da superioridade das produções realizadas em coautoria com a parapreceptoria. 

02.  Autoconfiança: a segurança na autocompetência para aprender, criticar e expandir 

conhecimentos, com base nas exercitações intelectuais exitosas. 

03.  Cognofilia: a dedicação à leitura e estudos, com base na verificação do relevo do 

patrimônio cognitivo nas descobertas de novos saberes evolutivos. 

04.  Colecionismo: a acumulação criteriosa de artefatos do saber, com base na ratifica-

ção do valor para a pesquisa de acervo especializado em mãos. 

05.  Cosmoeticofilia: a inferência sobre possíveis efeitos do projeto de pesquisa, com 

base na averiguação dos prejuízos multidimensionais de achados e inventos anticosmoéticos. 

06.  Energofilia: a motivação para o aperfeiçoamento da perícia energossomática, com 

base nas confirmações advindas de auscultas energéticas. 

07.  Heterocriticofilia: o apreço aos feedbacks, com base na experiência de pontos ce-

gos nas autocognições desvelados por achegas heterocríticas. 

08.  Ignorância enciclopédica: a admissão inconformada do não saber, com base na lu-

cidez quanto às limitações cognitivas inerentes à autevolução. 

09.  Neofilia: o destemor para revisar, refutar e renunciar às autocertezas, com base na 

segurança na auteficácia em reestruturar o próprio cabedal cognitivo. 

10.  Omniquestionamento: a inaceitação de impressões e argumentos de modo passivo, 

com base na tendência conquistada de ponderar criticamente. 

11.  Parapsiquicofilia: o afinco no desenvolvimento parapsíquico, com base na compro-

vação da parafenomenalidade enquanto fonte cognitiva essencial. 

12.  Pesquisofilia: a geração continuada de hipóteses de pesquisa, com base no hábito de 

indagar, investigar e experimentar. 

13.  Priorofilia: a seletividade inteligente de temas e hipóteses de pesquisa, com base na 

aquisição de olhar investigativo sensível às demandas assistenciais emergentes. 

14.  Registrofilia: a disciplina de anotar ideias, vivências e aprendizagens, com base na 

constatação da riqueza informativa dos inventários de dados pessoais. 

15.  Retidão: a opção pelo detalhismo e exaustividade, com base no autocompromisso 

com a fidedignidade e clareza expositiva dos resultados da pesquisa. 

 

Pseudossenso. Segundo a Enganologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 condi-

ções passíveis de promoverem o sentimento equivocado de ser pesquisador, não correspondente 

ao senso omnipesquisístico: 

1.  Autismo intelectual. O sentimento de ser pesquisador é atribuído exclusivamente  

à elaboração de concepções teóricas, sem validá-las em autexperimentações, desprezando consul-
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tas demoradas às fontes cognitivas extraconscienciais. O omnipesquisador recusa-se a ficar encas-

telado no restrito acervo cognitivo pessoal, estando imerso em manancial de conhecimentos mul-

tidimensionais inesgotáveis. 

2.  Autovendagem. O sentimento de ser pesquisador convive tranquilamente com pos-

síveis manipulações de resultados a fim de honrar os interesses de patrocinadores das investiga-

ções. O ominipesquisador consegue constatar as doentias repercussões multidimensionais de dis-

simulações e apologias anticosmoéticas, e preserva-se instaurando o autocompromisso com a au-

tenticidade e veracidade cosmoética. 

3.  Cientificidade lacunada. O sentimento de ser pesquisador está circunscrito à área de 

especialização, na qual há observações, averiguações e conclusões metódicas, entretanto em ou-

tras conjunturas existenciais sente-se liberto para manter abordagens crédulas e míticas. O omni-

pesquisador sustenta a postura pesquisística diuturnamente, ancorada na motivação ininterrupta 

pela assimilação de conteúdos fidedignos. 

4.  Douta ignorância. O sentimento de ser pesquisador está assentado em louros de títu-

los acadêmicos e na vasta erudição em determinada linha do conhecimento humano, ignorando 

intencionalmente fenômenos e parafenomênos considerados dogmaticamente fora dos limites da 

ciência. O omnipesquisador sustenta a ortomotivação por encontrar respostas a autoquestiona-

mentos, principalmente aos essenciais ao próprio bem-estar evolutivo. Tal vontade de conhecer 

supera qualquer possível melindre de admitir-se jejuno em área do saber até então inexplorada. 

5.  Generalismo raso. O sentimento de ser pesquisador está relacionado ao desejo de 

saber tudo, ao mesmo tempo e rapidamente, satisfazendo-se com conhecimentos superficiais e in-

diferente à própria condição de não saber quase nada. O omnipesquisador administra o interesse 

de conhecer com a avaliação realista da própria capacidade de aprender, estabelecendo escala de 

prioridades no rol de cognições a serem adquiridas, e admitindo o necessário investimento paci-

ente e perseverante em estudos e investigações para a satisfatória apreensão efetiva de saberes. 

6.  Hipercriticismo. O sentimento de ser pesquisador é entendido enquanto postura de 

enxergar apenas o pior, delatado aos altos brados e com dedo em riste, em forma de críticas geral-

mente excessivas, parciais e tendenciosas. O omnipesquisador objetiva alcançar a visão mais inte-

gral e veraz possível sobre o objeto em estudo. Para isso, esforça-se em cotejar o pior com o me-

lhor entrevisto, indaga-se para conseguir satisfatória isenção e sustenta o otimismo realista de 

quem admite as múltiplas autocomprovações da eficiência do maximecanismo multidimensional 

interassistencial. 

7.  Inconsequência pesquisística. O sentimento de ser pesquisador fundamenta-se na 

pesquisa pela pesquisa, sem o escrúpulo de importar-se com os possíveis fins a serem dados aos 

resultados obtidos. O omnipesquisador, ao verificar a aplicação da lei de causa e efeito, admite  

a indelegabilidade das responsabilidades pelos próprios feitos. Portanto, previne-se buscando an-

tever possíveis usos da produção pessoal, selecionar criteriosamente o teor dos investimentos pes-

quisísticos, conduzir a investigação de modo minucioso e explicitar as descobertas com máxima 

clareza. 

8.  Omnidesconfiança. O sentimento de ser pesquisador pauta-se na realização de ques-

tionamentos improdutivos sobre tudo, geralmente superficiais e descriteriosos, sem jamais haver  

a admissão de certezas relativas, acarretando dúvidas mortificadoras. O omnipesquisador averi-

gua a imensidão de perguntas irresolutas inevitáveis e confia na autocapacidade de obter as res-

postas no devido tempo evolutivo. Assim, resigna-se a viver com desconhecimentos e convicções 

refutáveis, sem acomodar-se, mas concentrando os autesforços nas dúvidas dirimíveis e prioritá-

rias no nível evolutivo atual. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 senso omnipesquisístico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Fraude  científica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

09.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

12.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  OMNIPESQUISADOR  CONJUGA  AS  POSTURAS  ATIVAS  

DE  CURIOSO,  OBSERVADOR,  PERGUNTADOR,  APRENDIZ,  
EXPERIMENTADOR,  PENSADOR,  REFUTADOR  E  DOCENTE. 
TODAS  PAUTADAS  EM  TEÁTICAS  DA  DESCRENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma fazer inquirições multidimensionais co-

tidianamente? Quais os resultados? Quantas publicações? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Wado; 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.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 11 a 56. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 70 a 102. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O senso universalista é a condição consciencial íntima de conciliação e com-

patibilidade pura com os seres e realidades do Cosmos, mantendo o estado da consciência lúcida 

já identificada com a comunidade universal e o despertamento pleno do universalismo máximo, 

de modo irreversível, pacífico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido; órgão sensório; sen-

timento; juízo; razão; inteligência; significação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo universal de-

riva também do idioma Latim, universalis, “geral; universal”. Apareceu em 1310. A palavra uni-

versalismo surgiu em 1874. 

Sinonimologia: 1.  Saber universalista. 2.  Autoconsciência do Cosmos. 3.  Cidadania do 

Universo. 4.  Convivenciologia universalista. 5.  Entendimento do Direito Cósmico. 6.  Mentali-

dade aberta; open mind. 7.  Senso cosmopolita; senso eclético. 

Neologia. As 3 expressões compostas senso universalista, minissenso universalista  

e maxissenso universalista são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Contrassenso sectário. 2.  Facciosismo. 3.  Sectarismo. 4.  Paroquia-

lismo consciencial. 5.  Anticosmismo. 

Estrangeirismologia: o globe trotter; os melting pots multimilenares e atuais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o senso universalista; a aquisição do senso universalista; o abertismo conscien-

cial; a ampliação do mundo pessoal; o generalismo; a plurirracialidade; a mundialização; a adesão 

ao fluxo do Cosmos; o alargamento da cosmovisão; o posicionamento de pensar globalmente  

e agir localmente. 

 

Parafatologia: a vivência multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: as técnicas do Universalismo. 

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 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico 

da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Binomiologia: o binômio tenepes-ofiex; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio atacadismo consciencial–Cosmoética–universalismo; o tri-

nômio gregarismo-individualismo-universalismo. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Filiologia: a flexibilidade neofílica; a xenofilia. 

Mitologia: a dromomania. 
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Holotecologia: a cosmoeticoteca; a diplomacioteca; a convivioteca; a turismoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; o Universalismo; a Evoluciologia; a Paracere-

brologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmovisiologia; o Cosmopolitismo; o Cosmismo; a Holo-

filosofia; a Holotecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a conscin multidisciplinar; a personalidade cósmica. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólo-

go; o multipensenizador; o cosmícola; o cosmovisionista; o pancognitor. 

 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienciólo-

ga; a multipensenizadora; a cosmícola; a cosmovisionista; a pancognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens 

cosmoconscientialis; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissenso universalista = o voluntário ou voluntária de vivências além 

da família nuclear; maxissenso universalista = o voluntário ou voluntária de vivências em bases 

internacionais. 

 

Fixação. Sob a ótica da Evoluciologia, quando a consciência se fixa mais duradoura  

e profundamente em determinada dimensão consciencial, acaba se restringindo quanto ao atributo 

consciencial da omnipercepção, acarretando autocastração, ofuscamento temporário e recesso no 

rendimento evolutivo pessoal. A fim de minimizar os prejuízos da exigência do próprio cresci-

mento evolutivo, a consciência precisa ter maior autoconscientização de tal realidade, recuperan-

do cons magnos. 

Ressoma. A fixação maior capaz de se insurgir na escalada evolutiva da consciência  

é o ato do renascimento intrafísico (ressoma). Pior somente ocorre na condição patológica da pa-

rapsicose pós-dessomática. 

Pique. De acordo com a Holomaturologia, na trajetória evolutiva chega, de modo inevi-

tável, aquele nível no qual a consciência se desvencilha, de modo espontâneo, de todo egoísmo 

para abraçar, em definitivo, o altruísmo puro, sem nenhum autoconstrangimento, sacrifício pes-

soal ou dificuldade maior. Ao atingir tal pique expressivo de entendimento, todas as segregações, 

estereótipos, rótulos e exigências particularistas do ego perdem a razão de ser para si próprio, in-

dependentemente da bagagem (background) cultural, do idioma nativo ou da Socin, mesmo pato-

lógica, da qual participa. 

Descondicionamento. Na análise da Experimentologia, o processo de aquisição do sen-

so universalista por parte da consciência, quando ainda intrafísica, representa luta constante con-

tra os condicionamentos impostos pela indispensável educação humana, sempre repressora, no 

sentido de alcançar 4 objetivos, aqui listados na ordem funcional: 

1.  Reprodução. O corte dos laços egoísticos da reprodução animal (gestação humana). 

2.  Competitividade. A desistência de toda competição simplesmente terra-a-terra em 

qualquer campo ou setor de manifestação intrafísica. 

3.  Universalismo. Os interesses universais colocados antes dos interesses bairristas, pro-

vinciais ou do mundinho individual. 

4.  Visão. A visão abrangente capaz de enxergar sempre além dos confins do Planeta on-

de vive temporariamente. 
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Coroamento. Como esclarece a Cosmoeticologia, o estado de senso universalista  

é a condição final coroando a consciência, situado bem além da escala crescente na existência 

humana: o estado de senso familiar, o nível profissional, a consciência comunitária, a condição 

regional, o sentimento pátrio, o sentimento continental e, por fim, o sentimento planetário. 

 

Avanço. Considerando a Intrafisicologia, o senso universalista preza o consentimento 

universal, sai da parte para o todo, avança além e deixa para trás toda ideia de política retrógrada, 

expressando egoísmo, por exemplo, estas 18 manifestações, listadas na ordem alfabética: 

01.  Anacronismo: a obsolescência; a Mimeticologia. 

02.  Clã: o encolhimento da consciencialidade; o corporativismo familiar; o egão grupo-

cármico quando gerador de interprisões multisseculares. 

03.  Clube: fechado; a alienação elitista. 

04.  Coleiras: do ego, quando múltiplas ou excessivas; as grilhetas sociais da massa hu-

mana impensante. 

05.  Dogmatismo: a cegueira estruturada como doutrina rígida antipesquisadora. 

06.  Fanatismo: o obscurantismo da mente; a noite das trevas cerebrais. 

07.  Isolamento: o autismo; o acanhamento; a timidez; a inibição. 

08.  Jacobinismo: a antidemocracia; a autolatria homicida. 

09.  Minidissidência: o separatismo; a divisão de forças evolutivas. 

10.  Nacionalismo: o patriotismo exacerbado; a monovisão; a Nação colocada acima do 

Cosmos. 

11.  Neofobia: a apriorismose. 

12.  Ortodoxia: o fundamentalismo; o neofobismo. 

13.  Partido: político radical; o autoritarismo; o monoideísmo estereotipado. 

14.  Provincianismo: a essência da interiorose, mera psicopatia. 

15.  Racismo: a amaurose evolutiva sufocando o desempenho da Genética. 

16.  Segregacionismo: o fechadismo consciencial; a manifestação hedionda dos precon-

ceitos raciais. 

17.  Seita: a lavagem subcerebral; a sujeição; os dogmas e preceitos grupais quando cas-

tradores da autevolução. 

18.  Xenofobia: a sociofobia; a supervalorização equivocada do soma. 

 

Técnica. No âmbito da Paratecnologia, a aquisição do senso universalista mais profun-

do, na prática, está acessível a qualquer homem ou mulher. Para isso, vale começar a observar es-

tes 10 tópicos listados na ordem lógica: 

01. Treinamentos. Os treinamentos disciplinados quanto ao domínio da energia cons-

ciencial e à produção das projeções conscienciais lúcidas permitem ao interessado, homem ou mu-

lher, o desenvolvimento mais amplo das percepções parapsíquicas, a começar pela clarividência 

comum ou a leitura das psicosferas energéticas existentes em torno dos seres e das coisas. 

02. Intermundos. Os princípios da evolução sugerem o fato de todas as conscins serem, 

sem exceção, predestinadas à evolução, oportunamente, a nível ainda inconcebível por parte da 

Humanidade atual. Quanto mais evolui, mais a consciência aumenta o âmbito da influência a ca-

minho de algum tipo de onipresença, e aprofunda o autoconhecimento a caminho de verdadeira 

onisciência. Aí o desenvolvimento da clarividência abre as portas perceptivas da consciência in-

trafísica para as outras dimensões conscienciais. Isso permite ao interessado, homem ou mulher, 

viver pensando, sentindo e reagindo em várias dimensões ao mesmo tempo, embora sediando, 

sem alienação, o ego em alguma, especificamente, no caso, a intrafísica, própria do corpo humano, 

mesmo quando esta dimensão física seja ainda, a rigor, muito mais patológica (entropias) e, por-

tanto, menos hígida. 

03. Descortino. O descortino de outras dimensões na hora, no desenrolar dos aconteci-

mentos do dia a dia, comunica à personalidade intrafísica a percepção de outros parâmetros mais 

evoluídos de julgamento heterocrítico: a visão mais real da vida universal, a autointegração práti-

ca com o Cosmos, o exato entendimento do universalismo, o nível maior e incomum de maturida-
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de consciencial (holomaturidade) e as emoções racionalizadas (sentimentos) em relação a todos 

os seres com quem convive, e à Natureza, em si. 

04. Energia. Estando desperta para a vida multidimensional, a consciência identifica e ca-

racteriza exatamente a função e atuação da energia consciencial em todas as automanifestações ao 

modo de recurso máximo, o denominador comum, a chave mestra (chave geral, gazua), o instru-

mento discriminador das prioridades ou a unidade de medida dos seres e das coisas nas próprias 

ações. 

05. Auras. As auras desses seres e dessas coisas serão vistas daí em diante em outro ní-

vel, com outra óptica, congregando e amalgamando, mais intimamente, todos os objetos da reali-

dade universal, libertando-se a consciência clarividente da escravidão às formas rígidas da maté-

ria. A consciência lúcida, então, localizará e identificará até os seres dessomados situando cada 

qual em nível ou dimensão de manifestação. Assim, por exemplo, a partir do ambiente humano, 

pode começar a distinguir, ao mesmo tempo, 3 consciexes, cada qual em dimensão própria, espe-

cífica, onde as menos evoluídas não percebem a presença das mais evoluídas, naquele momento 

evolutivo ou no desempenho de funções assistenciais especializadas. 

06. Tempo. Com o perpassar do tempo e o acúmulo das experiências, o senso universa-

lista acaba fixando no ego o desfrute da paz interior lúcida não mais permitindo a ansiedade quan-

to ao passado, o presente e o futuro, ou seja: eliminando o tempo, agora tornado simples fator cons-

trangedor e desnecessário ao impulso evolutivo pessoal. 

07. Consequências. Como resultado da eliminação do excesso de atuação do fator tem-

po em si, a conscin não fica mais esperando dessomar, ou na expectativa dos impulsos das mu-

danças do calendário humano, para viver plenamente ou realizar mais, porém, busca os recursos 

da vivência máxima desde já, no aqui e agora, ainda intrafísico, porque sabe ser o labor evolutivo 

único, inteiriço, coeso e coerente, tanto no estado intrafísico, no estado extrafísico ou no estado 

projetado. A consciência, convencida ainda de poder vibrar energeticamente, de modo intensivo, 

pela força maior da própria vontade, seja qual for o veículo de manifestação preponderando nas 

automanifestações, em determinado ambiente, em certa oportunidade, tira vantagens disso de mo-

do positivo. 

08. Cooptação. Tal atitude de crescimento conquista a simpatia das consciências maio-

res em evolução (evoluciólogos, Serenões e até Consciexes Livres), controladoras de tudo, e en-

trosa ainda mais a si mesma, na condição de minipeça lúcida e atuante, com o maximecanismo 

evolutivo superintendendo todos os seres. O grau da cooptação pessoal se eleva. Não mais será, 

daí em diante, da oposição cega ao Cosmos, mas integra-se de modo íntimo, definitivo e com pra-

zer espontâneo, o quadro de colaboradores (equipe evolutiva) conscientes e diretos com a situa-

ção dominante neste mesmo Cosmos. A presença (holopensene pessoal) será muito mais marcan-

te e produtiva no cenário onde atua, não sob o aspecto ostentatório, e sim anonimamente, na es-

sência de tudo, naquilo, de fato, relevante, executando aquele trabalho realmente duradouro (ma-

xiproéxis). 

09. Cósmica. Neste nível, em geral, a consciência alcança a condição da cosmocons-

ciência, recebendo em si o toque do infinito e adentrando por atacado, qual atalho providencial,  

o real estado do senso universalista máximo. 

10. Cosmocracia. Por último, as visões simultâneas de dimensões conscienciais dife-

rentes e as análises interdisciplinares e multifaces, em conjunto, da problemática e dos fenômenos 

da vida multidimensional, conduzem as aspirações da conscin no rumo da Era Consciencial ou 

para a implantação da cosmocracia vivenciada. 

 

PL. Com base na Projeciologia, a manutenção do senso universalista ajuda sobremanei-

ra o desempenho e o desenvolvimento da conscin quanto às projeções conscienciais lúcidas (pro-

jetabilidade lúcida), notadamente nas autovivências extrafísicas periódicas. 

Insensatez. Nenhum homem (ou mulher) comum, imaturo ou vulgar está isento da in-

sensatez. A manutenção do microuniverso consciencial aberto e universalista oferece-nos os me-

lhores recursos no combate frontal às limitações dos próprios megatrafares da insensatez. Daí  

a oportunidade e a importância de se estabelecer as bases técnicas da aquisição do senso universa-
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lista, o melhor método para vencer a condição da imaturidade, do retardamento e do entorpeci-

mento consciencial multimilenar, multiexistencial ou holobiográfico. 

 

Considerações. Em consonância com a Comunicologia, eis 10 considerações ou re-

gras básicas, coerentes do ponto de vista lógico e aceitáveis do ponto de vista ético, capazes 

de defender qualquer conscin tecnicamente dos erros específicos das insensatezes, das opi-

niões imaturas e da mentalidade estreita desviantes da retilinearidade do raciocínio avançado, 

enumeradas, aqui, na ordem lógica, para reflexões: 

01. Autoconscientização. Proceda à autocrítica rigorosa quanto às próprias tendências 

em todos os campos de atividade humana. 

02. Cotejo. Realize o exame mais a fundo das próprias divergências de opinião no cote-

jo quanto aos posicionamentos dos parentes, colegas e amigos. 

03. Abertura. Inteire-se das opiniões enunciadas em círculos sociais diferentes (men-

talidade aberta), através de testes de experiência própria, direta (Autopesquisologia). 

04. Convivência. Conviva, mantendo o clima ou o holopensene de harmonia (coexistên-

cia pacífica), com pessoas de quem discorde frontalmente, evitando a zanga ou incompreensão 

em razão de opiniões contrárias (binômio admiração-discordância). 

05. Somatório. Tome a iniciativa de somar ideias (contatos inter e multiculturais), pru-

dentemente, com indivíduos com tendências diferentes, ciente das controvérsias mais acesas, e do 

fato – não raro – de nenhum dos lados dispor de boa evidência. 

06. Despreconceituação. Leia livros, revistas, jornais e CD-ROMs dedicados à divulga-

ção de linhas de pensamento diferentes, na certeza do fato de as pessoas ao escreverem ou publi-

carem ideias aparentemente malucas ou maldosas, segundo alguns leitores, também pensam e jul-

gam os mesmos leitores tal e qual. 

07. Diálogo. Estabeleça o diálogo imaginário, com o oponente hipotético, buscando, com 

isenção, democraticamente, no confronto de todas as opiniões (debate íntimo), a opinião ideal, pre-

valecente ou de consenso útil quanto a cada assunto sob análise no momento evolutivo. 

08. Interdisciplinaridade. Busque a interdisciplinaridade nas pesquisas, fazendo você 

mesmo, diretamente, as observações, sabendo utilizar os modernos meios de comunicação, os 

agentes físicos mais eficientes do universalismo (antena parabólica; satélite artificial; Internet; 

multimídia; wikipedia; televisões a cabo). 

09. Poliglotismo. Procure, se for possível, ler, ouvir, falar e pensar em outros idiomas 

além do idioma nativo. 

10. Viagem. Se houver possibilidades, viaje e viva algum tempo fora do próprio país 

(excursão cultural; bolsa de estudos), a fim de eliminar preconceitos e idiotismos culturais adstri-

tos ao continuum espaço-tempo. 

 

Maturidade. Tais atitudes facultam o aprofundamento da acuidade perceptiva lógica  

e, consequentemente, ampliam o nível da automaturidade consciencial contra a vacuidade psíqui-

ca (cabeça vazia, amência consciencial), a falta de agudeza intelectual, a privação da sensibilida-

de, o raciocínio falho (brancos mentais), a observação defeituosa e a vagarosidade (bradipsiquis-

mo) da mente, no rumo da imperturbabilidade característica da pessoa fraterna e desenvolta, ao 

mesmo tempo centrada e universalista (pré-serenão lúcido). 

Expansão. Depois do emprego dos recursos lógicos de maturidade, ou dos processos uni-

versalistas exequíveis – podendo inspirar o uso de muitos outros – você permanecerá no estado de 

imaturidade consciencial plena unicamente se o desejar, pois o resultado para quem os põe em prá-

tica será o de subjugar o psicossoma, ampliar a utilização do mentalsoma e, por fim, alcançar a ex-

pansão da própria consciência (cosmoconsciência) através das energias conscienciais e dos auto-

pensenes de modo muito mais inteligente. 
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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 senso universalista, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  AQUISIÇÃO  PESSOAL  DO  SENSO  UNIVERSALISTA 

ATUA,  DE  MANEIRA  DECISIVA,  NA  RESOLUÇÃO  DO   

PROBLEMA  CRUCIAL  E  MULTIMILENAR  DA  IMATURI- 
DADE  INTERASSISTENCIAL  DA  CONSCIN  VULGAR. 

 

Questionologia. O senso universalista já chegou até você? Em quais níveis, envolvimen-

tos e frutos de interassistencialidade? 

 
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 848 a 852. 
2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 374 
a 377. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 637. 
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S E N T I D O    D A    V I D A  
( H O L O F I L O S O F I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sentido da vida é a identificação teática e a admissão filosófica e / ou po-

lítica, vivenciada por parte da conscin lúcida, da razão real da própria existência, bem como de 

onde a pessoa, na condição de consciência, veio, qual o objetivo de se viver nesta dimensão e pa-

ra onde vai cada personalidade humana no caminho da evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo sentido vem do idioma Latim, sentire, “perceber pelos sentidos; 

sentir; ter sentimento; conhecer; experimentar alguma sensação ou sentimento; fazer total uso dos 

sentidos e faculdades; estar alerta e consciente; tornar-se ou ser ciente de; ser afetado por; sofrer  

a influência de (força física, por exemplo); padecer; experimentar; pensar; expressar crença; opi-

nar; dar o voto ou o veredicto (diz-se de juiz ou jurado); compreender”. Surgiu no Século XIII.  

A palavra vida deriva também do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; existên-

cia”. Apareceu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Razão da vida. 2.  Lógica da existência. 3.  Propósito da existência. 

4.  Programação existencial (proéxis). 

Neologia. As duas expressões compostas sentido primário da vida e sentido evoluído da 

vida são neologismos técnicos da Holofilosofia. 

Antonimologia: 1.  Robéxis; robotização existencial. 2.  Vida trancada. 3.  Vazio exis-

tencial. 

Estrangeirismologia: o objectivus da própria vida; o Weltanschauung, a estrutura de in-

terpretação do mundo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodis-

cernimento quanto à própria paraprocedência pré-somática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste vi-

da teórica. Vida: eternidade diária. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; a retilinearidade das autopensenizações. 

 

Fatologia: o sentido da vida; a vivência autoconsciente quanto a si mesmo; a razão de se 

viver nesta dimensão; o propósito transcendente da existência; a finalidade da vida intrafísica;  

a maturidade integral da conscin; a opinião pré-formada; a opinião acerca de si mesmo; a autoi-

magem; a opinião acerca do mundo; os problemas da vida; os deveres impostos pela vida; o plano 

de vida; a programação existencial (proéxis); os fatos concretos da existência; o soma-fole; a saú-

de somática; as doenças pessoais; os acidentes pessoais; os níveis etários da vida somática do úte-

ro à cremação; a evitação do culto das inutilidades; o reconhecimento do propósito do Universo 

Físico; o entendimento dos bastidores da existência; as ideias inatas; a indagação mais relevante 

para qualquer ser humano; a insatisfação existencial das conscins trancadas; a procura do sentido 

de Hamlet com o crânio na mão; o ser; a cosmovisão conscienciológica da vida humana; o cresci-

mento, a realização e o desenvolvimento pessoal; a busca filosófica de onde viemos e para onde 

iremos; a vida plena do cognopolita; a reciclagem intraconsciencial (recin) do cognopolita; a inte-

ligência evolutiva (IE); a ultrapassagem da fé; a evitação lógica das lavagens subcerebrais; a mi-

nimização das coleiras sociais do ego; o descarte dos excessos dos mecanismos de defesa do ego; 

a eliminação racional das dúvidas amargurantes; a diminuição dos conflitos pessoais; a pesquisa 

das sincronicidades dos fluxos das ocorrências do Cosmos; a base cosmoética das coisas; a com-

preensão da Paradireitologia; o autocalculismo cosmoético; o paradigma da Conscienciologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a satisfação exis-

tencial das conscins parapsíquicas intermissivistas; as autorretrocognições; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; a identificação da paraprocedência pessoal; a tenepes substituindo a Reli-

gião e a Filosofia convencionais; a recuperação dos cons magnos; a Filosofia da megafraterni-

dade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico 

das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório consciencio-

lógico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Enumerologia: a orientação; o rumo; o sentido; a direção; a razão; o propósito; o alvo. 

Binomiologia: o binômio sentido subjetivo–sentido objetivo; o binômio Experimentolo-

gia-Autopesquisologia; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência. 

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

Antagonismologia: o antagonismo sábio / tolo. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a parapsicocracia. 

Filiologia: a gnosiofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a invexofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a somatoteca; a problematicoteca; a argumentoteca;  

a proexoteca; a projecioteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Holofilosofia; a Refutaciologia; a Parapercepciologia; a Proje-

ciologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Recexologia; a Invexologia; a Descrenciologia; a Auto-

proexologia; a Epistemologia; a Cosmovisiologia. 

 

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 conscienciológico; o exemplarista evolutivo; o intelectual;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador independente; 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 conscienciológica; a exemplarista evolutiva; a intelectual;  

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora independente; a projetora consciente; a siste-

mata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sentido primário da vida = quem vive nesta dimensão de modo instintivo 

sem qualquer princípio filosófico pessoal; sentido evoluído da vida = quem vive nesta dimensão 

demandando objetivos com a Holofilosofia racional e lógica gerada pelas autopesquisas. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia Pessoal e Grupal. 

 

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 sentido da vida, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

2.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

4.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

6.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

7.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

 

O  SENTIDO  DA  VIDA  É  A  QUESTÃO  FUNDAMENTAL, 
PRIORITÁRIA,  RACIONAL,  FILOSÓFICA,  CIENTÍFICA,  IN-

DISPENSÁVEL  E  INARREDÁVEL  A  SER  ENCARADA,  RES- 
PONDIDA  E  VIVIDA,  TEATICAMENTE,  PELO  SER  HUMANO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o sentido fundamental de se viver 

nesta dimensão? Tal sentido orienta você produtivamente no dia a dia? 
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S E N T I M E N T O    E L E V A D O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sentimento elevado é a manifestação cosmoética transcendente da cons-

ciência, intra ou extrafísica, vivenciada através do mentalsoma, o paracorpo do discernimento, 

quando harmonizada ao fluxo do Cosmos específico da Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo sentimento provém do 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. A palavra elevado, também do idioma Latim, elevatus. Surgiu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Sentimento evoluído. 2.  Sentimento transcendente. 3.  Sentimento 

mentalsomático. 4.  Sentimento racional. 5.  Afeição fraterna. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo elevado: ele-

vação; elevada; elevadiço; elevador; elevamento; elevar; elevatória; elevatório; elevável. 

Neologia. As 4 expressões compostas sentimento elevado, sentimento elevado inicial, 

sentimento elevado intermediário e sentimento elevado avançado são neologismos técnicos da 

Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Desafeição; ressentimento. 2.  Pseudoafeto. 3.  Emoção psicossomá-

tica. 4.  Instinto animal. 5.  Comocionalismo. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae cognitivo paragenético; o upgrade assistencio-

lógico; o full time interassistencial; a conscin large; o generous; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da afetividade. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sentimentos 

elevados existem. Tenhamos sentimentos elevados. Sentimento elevado: megatrafor. Sentimentos 

elevados assistem. Transafetividade: sentimento elevado. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Sentimentos. Os sentimentos elevados, interassistenciais e universalistas, extinguem 

as lágrimas”. 

2.  “Transafetividade. A autotransafetividade é o sentimento elevado e puro da mega-

fraternidade”. “Com a autevolução, a consciência começa a ficar mais tempo lúcida no período 

intermissivo, entre uma ressoma e outra. Ao ressomar, ameniza as necessidades sexuais porque 

conhece melhor a realidade superior dos sentimentos elevados e caminha para a extrapolação sa-

dia da autotransafetividade. Nesta altura das autovivências, as garras de bicho já foram elimina-

das pela consciência”. “Na Comunex Evoluída, a transafetividade alcança o máximo porque  

a consciência vivencia, ali, somente sentimentos elevados. É a fraternidade pura na qual a consci-

ência quer se unir a todas as outras, fazendo a interfusão desses sentimentos elevados, a partir do 

mentalsoma, o paracorpo do discernimento”. 

 

Filosofia: a Holofilosofia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; a fôrma holopensênica hígi-

da; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopen-

senes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-
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nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;  

o hábito de pensenizar o melhor para todos; a captação de padrão pensênico elevado; o holopen-

sene das comunexes evoluídas; o holopensene dos Serenões; o holopensene das Consciexes Li-

vres (CLs); a cosmopensenidade evoluída; a força do pen do pensene; a autonomia pensênica. 

 

Fatologia: o sentimento elevado; a sensibilidade regida pelo autodomínio racional;  

a afetividade equilibrada; a afetividade evoluída; o predomínio do mentalsoma; a vontade de evo-

luir; a vontade ternária; a reeducação emocional; o fato de estar atento aos próprios sentimentos;  

o hábito de refletir e ponderar; o senso de urgência em elevar os sentimentos; o poder de escolha 

em desenvolver-se afetivamente; o poder de decisão em eliminar as reações instintivas; o poder 

de posicionamento renovando a psicosfera pessoal; o autesforço em aperfeiçoar-se; a lucidez 

quanto ao processo de a evolução consciencial necessitar da autorrenovação contínua dos senti-

mentos; a auto e heteravaliação dos sentimentos nas interrelações; o autodespertamento teático do 

sentimento evoluído; a reeducação psicossomática pessoal e grupal; a holomaturescência mental-

somática pessoal e grupal; as reconciliações inevitáveis dos desafetos; o egocídio; a afeição, cla-

reza e transparência na expressão sincera do sentimento; o estado de bem-estar íntimo com todos; 

a concessão cosmoética; a autodoação inegoica; o sentimento de pertencimento ao grupo evoluti-

vo cosmoético da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a ousadia 

na autabrangência interassistencial; o valor e a potencialidade evolutiva do sentimento elevado di-

rigindo a conduta pessoal e grupal; o nível evolutivo avançado de consciencialidade; a verbação 

da inteligência evolutiva (IE) afetiva; o autexemplarismo do sentimento da fraternidade universal; 

a convivialidade fraterna avançada; a serenidade teática; o megafoco mentalsomático na evolução 

lúcida; o epicentrismo mentalsomático; o autodiscernimento afetivo; a neutralidade e imparciali-

dade do sentimento elevado; a libertação consciencial; o desenvolvimento lúcido da autotransafe-

tividade; o autodiscernimento quanto ao poder da fraternidade ser a força mais pura da consciên-

cia; a perenidade da afetividade sadia gerada pelo mentalsoma. 

 

Parafatologia: os atributos mentaissomáticos adquiridos e manifestados na multidimen-

sionalidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação de cons mag-

nos; a força presencial; a autossuficiência energética; a automegaeuforização; o raciocínio multi-

dimensional; a gratidão aos amparadores extrafísicos pela disponibilidade interassistencial efeti-

va; a autoinconflitividade necessária para a conexão com amparadores extrafísicos de nível eleva-

do; o amparo nos trabalhos interassistenciais da tenepes; a amplitude do trabalho interassistencial 

na tenepes 24 horas; o autesforço na instalação da oficina extrafísica (ofiex) pessoal; o sentimento 

elevado sendo atrator de amparadores extrafísicos mais evoluídos; o acesso às comunexes evoluí-

das proporcionado pelo sentimento elevado; os extrapolacionismos parapsíquicos interassistenci-

ais; a vivência da autexperimentação parapercepciológica dos sentimentos elevados; a expansão 

do paracérebro; a paracerebralidade focada na interassistencialidade atacadista; a afinidade com  

a equipex no trabalho interassistencial avançado; o fenômeno da cosmoconsciência; o acesso  

à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF) intensificando a interassistencialidade; a reurbaniza-

ção do planeta Terra através das energias conscienciais (ECs) dos sentimentos elevados; o senti-

mento de participação ativa na construção do Estado Mundial; o senso de responsabilidade quanto 

ao trabalho interassistencial maxiproexológico da reurbex; a integração harmônica ao Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossoma-mentalsoma; o sinergismo cérebro-paracé-

rebro; o sinergismo automaturidade-megafraternidade; o sinergismo entre os paracérebros afini-

zados; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; o sinergismo intelecto sadio–emoci-

onalidade sadia–sentimento elevado; o sinergismo compreensibilidade–sentimento elevado–sere-

nidade; o sinergismo sentimento elevado da conscin assistente–sentimento elevado da consciex 

amparadora; o sinergismo sentimento elevado–comunex evoluída. 
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

(PD) vivenciado; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio da cognoscibilidade relati-

va ao nível evolutivo; o princípio da megafraternidade evolutiva; o princípio do maximecanismo 

multidimensional interassistencial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do paracorpo 

do autodiscernimento; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da interdependên-

cia; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos. 

Codigologia: o código de princípios pessoais vivenciado; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) da CCCI; o código pessoal de fraternismo;  

a aplicação prática do código da megafraternidade; o código da generosidade. 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da autorre-

novação contínua; a teoria da transafetividade; a teoria da inteligência evolutiva (IE); o 1% da 

teoria indispensável aos 99% da vivência; a teoria da Serenologia; a teoria da Consciex Livre. 

Tecnologia: a técnica do solilóquio mentalsomático qualificado pela Cosmoética; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autodecisão lógica; a técnica de viver evolutiva-

mente; a técnica dos pequenos passos; a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconsci-

enciométricas depurando a autoverbação; as técnicas do Universalismo; a técnica do arco voltai-

co craniochacral; a técnica de conexão, captação e exteriorização da holopensenidade evoluída 

com fins interassistenciais; a técnica do espelhamento evolutivo. 

Voluntariologia: o sentimento elevado no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermi-

ssivo (CI); o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológi-

co da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

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

ciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Co-

légio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da 

Serenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos da pensenidade na multidimensio-

nalidade; o efeito terapêutico e homeostático do sentimento elevado; o efeito pacificador do sen-

timento elevado; o efeito harmonizador do sentimento elevado; o efeito megafraterno do senti-

mento elevado; o efeito cosmoético do sentimento elevado; o efeito halo do sentimento elevado;  

o efeito evolutivo do sentimento elevado. 

Neossinapsologia: as neossinapses evoluídas; as neossinapses dos sentimentos eleva-

dos; as neossinapses da transafetividade; as neossinapses do egocídio lúcido contínuo; as neossi-

napses do amor puro. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autolucidez intrafísica–auto-

lucidez extrafísica; o ciclo de reeducação de condutas pessoais; o ciclo de reeducação e qualifi-

cação interassistencial por meio das ECs dos sentimentos elevados. 

Enumerologia: a instintividade dominada; a emoção racionalizada; a afeição madura;  

a expressividade cosmoética; a manifestação megafraterna; a sensibilidade avançada; a linguagem 

mentalsomática. O sentimento equilibrado; o sentimento lúcido; o sentimento discernido; o senti-

mento anticonflitivo; o sentimento harmônico; o sentimento autêntico; o sentimento evolutivo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assim-desassim; o binô-

mio instinto-razão; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio racionalidade cosmoética–senti-

mento interassistencial elevado; o binômio recepção-doação; o binômio sentimento elevado–de-

sempenho tarístico elevado; o binômio serenidade-benignidade; o binômio sentimento elevado– 

–comunex evoluída; o binômio sentimento elevado–transafetividade; o binômio paradireito-para-

dever. 

Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação expressão do pensamen-

to–expressão do sentimento–expressão das energias conscienciais; a interação emoção instinti-

va–reflexão–sentimento elevado; a interação sentimento elevado–aceleração evolutiva; a intera-

ção sentimento elevado–reflexão–cognição avançada–comunex avançada. 
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Crescendologia: o crescendo emoção instintiva–sentimento racionalizado; o crescendo 

emoção primária–sentimento elevado; o crescendo desejo evolutivo–sentimento elevado; o cres-

cendo sentimento elevado–racionalidade verponística; o crescendo sentimento planetário–senti-

mento cósmico; o crescendo evolutivo nulificação do egão–neopatamar evolutivo; o crescendo 

Evoluciologia-Serenologia-Liberologia. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico pensamento-sentimento–energia consciencial;  

o trinômio conceito-sentimento-ação; o trinômio sentimento-conhecimento-comportamento; o tri-

nômio instinto-razão-discernimento. 

Polinomiologia: o polinômio vontade–intencionalidade–perseverança evolutiva–senti-

mento elevado; o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconsciencial–inteli-

gência interassistencial–inteligência evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo homem animal / homem consciencial; o antagonis-

mo subcerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo emocionalidade / racionalidade; o an-

tagonismo instintividade / racionalidade; o antagonismo imaturidade consciencial / maturidade 

consciencial; o antagonismo predomínio do psicossoma / predomínio do mentalsoma; o antago-

nismo irracionalidade do umbilicochacra / racionalidade do coronochacra; o antagonismo co-

mocionalismo cego / sentimento evoluído; o antagonismo liderança psicossomática / liderança 

mentalsomática; o antagonismo sentimento psicossomático / sentimento mentalsomático. 

Paradoxologia: o paradoxo do ato de entrar em si (egocentrismo) para sair de si (altru-

ísmo); o paradoxo de a simples necessidade da reciclagem mentalsomática exigir esforço máxi-

mo da consciência; o paradoxo de a mais avançada manifestação de afeto não ser emocional;  

o paradoxo do psicossoma ser descartado ao atingir o ápice de aperfeiçoamento. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a lucidocracia; a discerni-

mentocracia; a cognocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade evolutiva; a lei do maior esforço aplicada na ree-

ducação dos sentimentos; a lei da ação e reação; a lei do retorno; a lei da atração dos afins; a lei 

da afinidade pensênica; a Paradireitologia. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a decidofilia; a reciclofilia; 

a priorofilia; a psicossomaticofilia; a mentalsomatofilia; a megafraternofilia; a transafetivofilia. 

Fobiologia: a anulação do medo da exclusão afetiva; a eliminação da raciocinofobia 

multidimensional; a extinção da reciclofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: o fim da egomania. 

Mitologia: a libertação do mito da impossibilidade do governo das próprias emoções;  

a desconstrução do mito da onisciência; o descarte do mito do dom adquirido sem esforço. 

Holotecologia: a egoteca; a pensenoteca; a recicloteca; a mentalsomatoteca; a discerni-

mentoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Cosmoeticologia;  

a Experimentologia; a Cogniciologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; 

a Cosmovisiologia; a Paradireitologia; a Megafraternologia; a Transafetivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência lúcida; a consciência minipeça interassistencial; a consciên-

cia autoimperdoadora; a consciência heteroperdoadora; a conscin ofiexista; a conscin enciclope-

dista; o ser interassistencial; a consciência evoluída. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o autoconscienciômetra; o autoconsciencioterapeuta;  

o macrossômata; o holossômata; o duplista; o cognopolita; o autor; o amparador; o tenepessista;  

o ofiexista; o desperto; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o serenão. 
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Femininologia: a intermissivista; a autoconscienciômetra; a autoconsciencioterapeuta;  

a macrossômata; a holossômata; a duplista; a cognopolita; a autora; a amparadora; a tenepessista; 

a ofiexista; a desperta; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens transaffectivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sentimento elevado inicial = a amizade; sentimento elevado intermediá-

rio = o perdão; sentimento elevado avançado = a transafetividade. 

 

Culturologia: a cultura do egocídio cosmoético contínuo; a cultura das reurbanizações 

intra e extrafísicas; a cultura do discernimento evolutivo; a cultura da vivência cosmoética;  

a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da Paradireitologia; a cultura da Megafraternologia; 

a cultura da Transafetivologia; a cultura da sabedoria evolutiva. 

 

Intraconsciencialidade. Sob o enfoque da Recinologia, a conquista do sentimento ele-

vado é resultado do megaesforço da conscin lúcida em reciclar intraconsciencialmente, com dis-

cernimento cosmoético, as emoções instintivas do psicossoma, através dos atributos mentaisso-

máticos. 

 

Mentalsomatologia. Atinente à Atributologia, eis, em ordem alfabética, 13 atributos 

mentaissomáticos, geradores de sentimento elevado: 

01.  Coerência. A teática da coerência de atitudes e condutas na convivialidade fraterna. 

02.  Discernimento. A teática do discernimento avançado quanto às pararrealidades 

evoluídas. 

03.  Holomemória. A teática da valorização da memória enquanto apreensão e retenção 

de neossentimentos evoluídos. 

04.  Intelectualidade. A teática da escrita gesconológica tarística enquanto legado autor-

revezador de sentimentos vivenciados. 

05.  Intencionalidade. A teática da intencionalidade cosmoética avançada. 

06.  Interassistencialidade. A teática da interassistência policármica universalista. 

07.  Introspecção. A teática da introspecção crítica de autexperiências possibilitadoras 

de depuração do temperamento. 

08.  Logicidade. A teática da lógica evolutiva na expressão de sentimentos harmoniza-

dores. 

09.  Lucidez. A teática da lucidez quanto à prioridade da evolução cosmoética. 

10.  Perceptibilidade. A teática da reeducação parapsíquica interassistencial. 

11.  Ponderabilidade. A teática da reflexão crítica quanto ao efeito da manifestação 

consciencial no Cosmos. 

12.  Racionalidade. A teática do raciocínio multidimensional na cotidianidade. 

13.  Vontade. A teática da vontade empregada nas recins reorientandoras da autevo-

lução. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis na ordem alfabética, 33 exemplos de 

sentimentos elevados, alguns podendo ser atitudes mentais ou morais caracterizadas por afeição: 

01.  Abnegação. 

02.  Acolhimento. 

03.  Alegria. 

04.  Apreço. 

05.  Bondade. 
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06.  Candura. 

07.  Carinho. 

08.  Compaixão. 

09.  Compreensão. 

10.  Confiança. 

11.  Contentamento. 

12.  Cooperação. 

13.  Coragem. 

14.  Desapego. 

15.  Desassombro. 

16.  Dignidade. 

17.  Esperança. 

18.  Felicidade. 

19.  Interdependência. 

20.  Lealdade. 

21.  Maternagem. 

22.  Modéstia. 

23.  Paternagem. 

24.  Paz. 

25.  Prazer. 

26.  Renúncia. 

27.  Respeito. 

28.  Retidão. 

29.  Segurança. 

30.  Simpatia. 

31.  Solidariedade. 

32.  Ternura. 

33.  Triunfo. 

 

Evoluciologia. A vivência do sentimento elevado é condição sine qua non para se chegar 

ao nível evolutivo da Consciex Livre. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sentimento elevado, indicados para a expansão das 

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

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  afetividade-transafetividade:  Transverponologia;  Homeostático. 

09.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

13.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

15.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
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A  AUTORRECICLAGEM  DAS  EMOÇÕES  INSTINTIVAS  POR  

MEIO  DO  MENTALSOMA,  PREDISPÕE  A  CONSCIÊNCIA  LÚ-
CIDA  À  MANIFESTAÇÃO  COSMOÉTICA  E  TRANSCENDEN-
TE  DO  SENTIMENTO  ELEVADO  DA  MEGAFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o sentimento elevado enquanto realidade 

intraconsciencial factível? Qual o nível de reflexão pessoal sobre o assunto? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Jornada nas Estrelas: Missão de Misericórdia; Duração: 49min29; Direção: John Newland; Produção: 

Gene L. Coon; Produção Executiva: Gene Roddenberry; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ETljz8JPW-
gA>; acesso em: 01.04.14 19h34. 
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1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

208, 209, 232, 233, 250 e 251. 
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 63 a 65, 86 a 88, 99 a 101, 
315  

a 317, 371, 372, 392 a 395, 449 a 451, 589, 590, 853, 933 a 935 e 1340 a 1342. 

04.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et 
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 133. 

05.  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.; 2a Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 35, 36, 

940 a 942 e 975 a 977. 

06.  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 1.018, 1.019, 
1.031 a 1.033 e 1.095 a 1.102. 

07.  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 1518, 1642, 

1.644 e 1.645. 
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 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 mi-

crobiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. 
e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 844 a 847. 

09.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21  
x 14 cm; br.; 4a Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1992; páginas 29 a 31 e 189 a 191. 

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 359, 374, 

389, 402 e 403. 
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11.  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 Consciencio-
logia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 102 e 103. 
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S E P A R A Ç Ã O    UN I F I C A D O R A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A separação unificadora é a dissolução do vínculo existente entre duas ou 

mais consciências, princípios conscienciais, realidades, pararrealidades, ideias, conceitos, cultu-

ras, fatos ou parafatos, permitindo a análise, a ampliação da cosmovisão, a compreensão e o de-

senvolvimento individual das partes, predispondo nova associação posterior a partir de vínculo 

transformado, renovado, sadio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo separação procede do idioma Latim, separatio, “separação; divi-

são”, de separatum, supino de separare, “separar, desunir, dividir”. Surgiu no Século XVIII.  

O vocábulo unificar é adaptação do idioma Francês, unifier, derivado do idioma Latim, unificare, 

e este constituído de unus, “um; único”, e facere, “fazer, executar, efetuar, levar a efeito; desem-

penhar; cumprir; cometer”. As palavras unificar e unificação apareceram no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Desvinculação reconciliadora. 2.  Ruptura reintegradora. 3.  Desuni-

ão reunificadora. 4.  Desunião temporária. 5.  Distinção associativa. 6.  Divisão multiplicadora.  

7.  Divórcio ampliador. 

Eufemisticologia. A atitude do casal em dar 1 tempo no relacionamento caracteriza eu-

femismo para relacionamento aberto. Apenas a liberdade total do rompimento integral para ambas 

as partes é capaz de evidenciar a realidade intraconsciencial individual em relação aos vínculos 

afetivo-sexuais e permitir, se for o caso, a reunião posterior. 

Neologia. As 4 expressões compostas separação unificadora, minisseparação unificado-

ra, maxisseparação unificadora e megasseparação unificadora são neologismos técnicos da Cos-

movisiologia. 

Antonimologia: 01.  União separadora. 02.  Encontro desintegrador; vinculação desinte-

gradora. 03.  Antagonismo perpétuo. 04.  Interprisão perpétua. 05.  Desunião perpétua. 06.  Sepa-

ração divisora. 07.  Associação eliminatória. 08.  Comunhão ectópica. 09.  Divórcio definitivo. 

10.  Separação final. 

Estrangeirismologia: a open mind; o superavit cognitivo; o corpus cognitivo; o know-

-how evolutivo; o insight; o rapport; o breakthrough cosmoético; a gestalt. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmovisão. 

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

despedidas finais. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

Unidade: a unidade de medida da qualidade da união proporcionada pela separação  

é o neopensene. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial (recin); a auto-

pensenidade; a ortopensenidade individual; a ortopensenidade grupal; o holopensene individual;  

o holopensene grupal; o cosmopensene; a cosmopensenidade; os neopensenes individuais; a neo-

pensenidade grupal. 

 

Fatologia: a separação unificadora; o tempo assistencial; o descompasso temporário en-

tre ritmos evolutivos individuais; a autexclusão cosmoética; a abstenção cosmoética; a espiral 

evolutiva; o abertismo consciencial; a inteligência evolutiva (IE); o omniquestionamento; a mu-

dança de ego; o todo e as partes do objeto sob análise; o nêutron; o próton; o elétron; o átomo;  

a molécula; a célula; a atomização lógica de cada elemento componente do corpus da publicação 
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inovadora; a associação entre ideias existentes constituindo neoideias; a produção de neoverpons; 

a análise comparatória; a autoconscientização do intermissivista inadaptado quanto à necessidade 

da retomada de tarefa junto ao grupo evolutivo após período de afastamento voluntário; a perda 

impondo a valorização tardia do objeto da perda; a viagem do cônjuge; o sentimento de solidão;  

a saudade; a autoconfiança da conscin quanto ao amparo extrafísico; a separação do casal antes da 

reconciliação; a reconciliação; a constituição da dupla evolutiva; o reencontro da dupla evolutiva 

após a ressoma; o novo matrimônio sadio, raro, do casal anteriormente separado na mesma vida 

intrafísica; a manutenção de 1 escritório, 1 banheiro e 1 quarto de tenepes para cada componente 

da dupla evolutiva; a omissuper; a participação nas tertúlias conscienciológicas do tertuliano local 

habitué na condição de teletertuliano internacional eventual; a interconexão e a interdependência 

entre as diversas Cognópolis; a diáspora conscienciocêntrica intrafísica; o nascimento de novas 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs) a partir do trabalho iniciado na IC-Mãe; a intercoopera-

ção entre as ICs; a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); a Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: o reencontro da dupla evolutiva após a dessoma; o planejamento no pe-

ríodo intermissivo para o reencontro da dupla evolutiva após a ressoma; o planejamento das pro-

éxis individuais; o planejamento das maxiproéxis grupais; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a di-

áspora conscienciocêntrica extrafísica; a paraprocedência; as companhias evolutivas; a individua-

lidade consciencial no contexto dos grupos evolutivos; o grupocarma; o policarma; a evitação da 

interprisão grupocármica patológica. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo entre os engramas holomnemônicos compondo a holo-

memória; o sinergismo entre as unidades pensênicas compondo o holopensene; o sinergismo 

mentalsomático análise-síntese; o sinergismo cognitivo; o sinergismo entre momentos evolutivos 

individuais; a valorização dos talentos individuais no sinergismo grupal; o sinergismo entre as 

atividades diversas porém intercomplementares dos parceiros da dupla evolutiva; o sinergismo 

amizade humana–reencontro extrafísico; o sinergismo automaturidade-megafraternidade; o si-

nergismo cosmoético da separação conjugal consensual pacificadora; o sinergismo evolutivo 

recéxis-recin; o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão grupocármica. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio de ninguém evoluir 

sozinho; o princípio do vínculo evolutivo; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio da 

interdependência evolutiva; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração 

dos afins; o princípio da evolução consciencial interassistencial conjunta no grupocarma; o prin-

cípio da inexistência de primeiros encontros entre os maxiproexistas; o princípio cosmoético de 

respeitar o nível evolutivo das consciências evitando o estupro evolutivo; o princípio cosmoético 

do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio do todo ser maior em relação à so-

ma das partes isoladas. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) evi-

tando o estupro evolutivo; a liberdade para se assumir teaticamente o CPC; a ampliação do 

CPC; o aperfeiçoamento do CPC; a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC); a ela-

boração do código duplista de Cosmoética (CDC); o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da integralidade; a teoria e a vivência da holocarmalidade; as 

neoteorias; a teoria da paz; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria e a prática da 

retomada de tarefa; a teoria da evolução compulsória; a teoria das interprisões grupocármicas; 

a teoria dos 6 graus de separação; a teoria da dissonância cognitiva; a teoria da serialidade 

existencial (Seriexologia). 

Tecnologia: a inteligência técnica; a técnica do detalhismo; a técnica da linearidade au-

topensênica; a técnica do omniquestionamento; a técnica do brainstorming; a técnica da megas-

sociação de temas; a técnica da associação de ideias; a técnica da atomização cognitiva; a técni-

ca da conjunção cognitiva; a técnica da dialética; as técnicas de análise de sistemas; a técnica da 
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criticidade cosmoética; a técnica da aplicação dos limites interassistenciais; a técnica da autava-

liação intelectual; as técnicas conscienciométricas; a técnica da autobservação racional; a técni-

ca da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de autorreequilíbrio da conscin resiliente; a técnica 

da convivialidade cosmoética autoconsciente em grupo; a técnica da evitação da interprisão gru-

pocármica; a técnica da retribuição pessoal. 

Voluntariologia: os vínculos conscienciais no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da dupla evo-

lutiva; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Criticolo-

gia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da 

Sociologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Dessomatologia;  

o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo das reconciliações interconscienciais; o efeito evolutivo 

do desapego interconsciencial; os efeitos das afinidades reatualizadas; os efeitos existenciais 

evolutivos do megafoco pessoal cosmovisiológico; o efeito evolutivo do autoconhecimento apro-

fundado; os efeitos das paravivências intermissivas na atual existência intrafísica. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir da reflexão sobre a separação; as 

neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico; as reciclagens intraconscienciais gerando 

neossinapses; as neossinapses surgidas a partir da Higiene Mental limpando as redes interneuro-

nais; as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as neossinapses derivadas da análi-

se das retrossinapses; as neossinapses geradoras de neoideias; as neossinapses enquanto instru-

mentos de renovação dos holopensenes miméticos. 

Ciclologia: o ciclo escondimento-revelação; o ciclo separação-reflexão-reunião; o ciclo 

encontro–aprofundamento dos vínculos interconscienciais–despedida-reencontro; o ciclo amiza-

des extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo Curso Intermissivo (CI)–IC; o ciclo natural da vi-

da a 2 união (reencontro)-produção (gescons)-separação (dessoma); o ciclo equilíbrio-desequilí-

brio-reequilíbrio; o ciclo erro-reparação-acerto; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo au-

tesforço-autoquestionamento-autorreflexão-autorretificação; o ciclo aglutinação-desaglutina-

ção-reaglutinação; o ciclo autabertismo consciencial–neocognição; o ciclo construção-descons-

trução–reconstrução das verpons; o ciclo da criatividade; o ciclo da descoberta. 

Binomiologia: o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio amor-identidade; o binô-

mio apego cosmoético–desapego cosmoético; o binômio liberdade interior–decisão livre; o binô-

mio autavaliação evolutiva–heteravaliação evolutiva; o binômio autoconhecimento-heteroconhe-

cimento; o binômio autodiscernimento-autevolução; o binômio admiração-discordância; o binô-

mio benefícios-custos; o binômio minimização da autoculpa–maximização da autorresponsa-

bilidade; o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva; 

o binômio autorreflexões periódicas–autocorreção de rumos; o binômio seriexológico velhos 

atores–novos papéis; o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade; o binômio cognição-

emoção; o binômio concentração cognitiva–dispersão visual; o binômio diferença na semelhan-

ça–semelhança na diferença; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio enu-

meração geral–cosmovisão pesquisística; o binômio fluxo evolutivo–contrafluxo social; o binô-

mio renovação-inovação; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio telescópio-microscópio;  

o binômio Vinculologia-Proexologia; o binômio oximoro-paradoxo. 

Interaciologia: a interação parte-todo; a interação dos opostos; a interação passado- 

-presente; a interação hoje-amanhã; a interação mãe-filho; a interação pai-filha; a interação 

homem-mulher; a interação amparador-amparando; a interação minipeça autoconsciente–ma-

ximecanismo interassistencial multidimensional; a interação voluntariado-grupocarma; a intera-

ção entre os grupos evolutivos; a interação amor-amizade; a interação neoideia-Proxêmica; a in-

teração omniquestionamento-maxidissidência; a interação cosmovisão-megafoco; a interação 

microcosmo-macrocosmo; a interação conscin-Cosmos; a interação Comunidade Consciencioló-
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gica Cosmoética Internacional (CCCI)–Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica 

(CCCE). 

Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo micro-macro; o crescendo 

monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio macro- 

-micro-nano; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio observação crítica–processa-

mento cognitivo–ação certeira; o trinômio descoberta-comparação-destaque; o trinômio afeti-

vidade-sexualidade-interassistencialidade; o trinômio evocação-atração-assunção; o trinômio 

intercompreensão-reeducação-ressocialização. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;  

o polinômio autolucidez-autodiscernimento-heterolucidez-heterodiscernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo apego anticosmoético / desapego cosmoético; o an-

tagonismo omissuper / Perdologia; o antagonismo perdão / perda; o antagonismo desafeição 

/ perdão; o antagonismo policarma / egocarma; o antagonismo consciência amplificada / cons-

ciência reprimida; o antagonismo impacto do reencontro intrafísico / impacto do reencontro ex-

trafísico; o antagonismo reagrupamento evolutivo / diáspora evolutiva; o antagonismo vontade 

de acertar / medo de errar; o antagonismo evolução / autocastração; o antagonismo estagnação 

/ reconciliação; o antagonismo reconciliação / antagonismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a separação promover a unificação. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia; a consci-

enciocracia; a meritocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da atração universal; a lei de 

causa e efeito; a lei do retorno; a lei da identidade; a lei da empatia. 

Filiologia: a fraternofilia; a neofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a filofobia; a fraternofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da exclusão; a síndrome da hipomnésia. 

Holotecologia: a cosmovisioteca; a cognoteca; a consciencioteca; a convivioteca; a gre-

garioteca; a cosmoeticoteca; a criativoteca; a duploteca; a enumeroteca; a evolucioteca; a inte-

lectoteca; a logicoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia; a Poli-

carmologia; a Holocarmologia; a Parassociologia; a Enumerologia; a Evoluciologia; a Cosmoeti-

cologia; a Interassistenciologia; a Consciencioterapia; a Prospectivologia; a Cronologia; a Dialé-

tica. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a consciência autodiscernidora; a consciência autoconsciente; a consciên-

cia heteroperdoadora; a conscin-problema; a conscin-solução; a consciência lúcida; a consciência 

interassistencial; a consciência reconciliadora; a consciência reconciliada; a consciência especiali-

zada; a equipe interdisciplinar; as companhias evolutivas; o grupo de origem; o grupo de destino; 

a conscin duplista; a conscin casada; a conscin enamorada; o casal íntimo; o casal incompleto;  

o casal divorciado com filhos; a equipe extrafísica. 

 

Masculinologia: o ex-marido; o ex-amante; o ex-namorado; o ex-ficante; o filho; o ex- 

-filho, o pai; o ex-pai; o irmão; o ex-irmão; o avô; o ex-avô; o colega; o ex-colega; o sócio; o ex- 

-sócio; o integrante do grupo; o ex-integrante do grupo; o amigo; o ex-amigo; o retomador de ta-

refa; o cientista; o pesquisador; o sistemata; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

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

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 
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o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;  

o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação; o varejista consciencial. 

 

Femininologia: a ex-esposa; a ex-amante; a ex-namorada; a ex-ficante; a filha; a ex- 

-filha, a mãe; a ex-mãe; a irmã; a ex-irmã; a avó; a ex-avó; a colega; a ex-colega; a sócia; a ex- 

-sócia; a integrante do grupo; a ex-integrante do grupo; a amiga; a ex-amiga; a retomadora de ta-

refa; a cientista; a pesquisadora; a sistemata; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

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

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exem-

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

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a projetora conscien-

te; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a varejista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens unificator; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens systemata;  

o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens autocognitor;  

o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cognopolita; 

o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

democraticus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: minisseparação unificadora = a divisão de tarefas no grupo de trabalho; 

maxisseparação unificadora = a afinidade geradora do antagonismo multissecular transformada na 

afinidade geradora do megafraternismo libertário; megasseparação unificadora = a especialização 

integrada dos Serenões. 

 

Culturologia: a cultura cosmovisiológica; a cultura da megafraternidade; o multicultu-

ralismo. 

 

Taxologia. Conforme a Mentalsomatologia, a separação unificadora pode ser classifica-

da, na ordem lógica, em 3 categorias básicas: 

1.  Unitária: a separação de 1 componente sem a desintegração do todo. 

2.  Múltipla: a separação de 2 ou mais componentes sem a desintegração do todo. 

3.  Total: a separação de todos os componentes. 

 

Caracterologia. De acordo com a Conscienciometrologia, a consciência separatista pre-

dispondo a posterior unificação pode ser classificada em 2 tipos, expostos na ordem alfabética: 

1.  Autoconsciente: o separatista autoconsciente quanto à prospectiva da separação. 

2.  Inconsciente: o separatista sem cosmovisão. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, a separação unificadora pode ser distinguida 

em 2 tipos, a seguir, na ordem alfabética: 

1.  Extraconsciencial: entre duas ou mais realidades, pararrealidades, ideias, conceitos, 

culturas, fatos ou parafatos. 

2.  Interconsciencial: entre duas ou mais consciências ou princípios conscienciais. 
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Etiologia. Segundo a Etiologia, eis, na ordem alfabética, duas causas ou origens básicas 

da separação unificadora interconsciencial: 

1.  Anacronismo: duas ou mais consciências em momentos evolutivos individuais dife-

rentes; as designações individuais divergentes. 

2.  Obnubilamento: a dificuldade em enxergar e trabalhar individualmente cada ele-

mento interveniente na problemática interconsciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 separação unificadora, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

04.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Enumerologia:  Comunicologia; Neutro. 

06.  Equação  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Maxidissidente  coadjutor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  da  unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

12.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

13.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

 

O  ANTAGONISMO  PROFUNDO  PODE  EVIDENCIAR  GRAN-
DE  AFINIDADE  INTERCONSCIENCIAL.  O  ADEUS  É  PRE-
LÚDIO  DO  REENCONTRO  EM  MOMENTO  MAIS  OPOR-
TUNO,  EM  NOVO  PATAMAR  DA  ESPIRAL  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, liberta integralmente, de maneira imediata e sem 

restrições ou emocionalismos, a consciência decidida a se afastar? Qual nível sincero de desapego 

cosmoético você manifesta? 

 

L. L. 
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S E Q U Ê N C I A    I N T E L I G E N T E    D E    DE S I L U S Õ E S  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sequência inteligente de desilusões é o movimento gradativo de descons-

trução, aparentemente penosa, realizado pela conscin lúcida, homem ou mulher, dos próprios 

princípios obsoletos, incoerentes e da autopatopensenidade, por meio da autocompreensão dos 

aportes esclarecedores e do reconhecimento das necessidades autevolutivas, desencadeando a re-

construção intraconsciencial sadia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo sequência vem do idioma Latim, sequentia, “série ou continuação, 

sucessão”. Apareceu no Século XV. O vocábulo inteligente deriva também do idioma Latim, in-

telligens, “que compreende, que conhece”. Surgiu no Século XVII. O prefixo des provém igual-

mente do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. A palavra ilusão procede do 

mesmo idioma Latim, illusio, “ironia; objeto de zombaria; engano”. Apareceu no Século XV.  

O termo desilusão surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Série de reparação dos autenganos. 2.  Sequência cosmoética destru-

tiva. 3.  Série de percepções realistas. 4.  Sucessão de autaferições dos efeitos verponológicos.  

5.  Sintagmas cosmoéticos desobnubiladores. 

Neologia. As 3 expressões compostas sequência inteligente de desilusões, minissequên-

cia inteligente de desilusões e megassequência inteligente de desilusões são neologismos técnicos 

da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Sucessão tola de desencantos. 2.  Palavras consoladoras. 3.  Série de 

impactos emocionais. 4.  Série assediadora de desilusões. 

Estrangeirismologia: o descarte do trompe-l’oeil da vida intrafísica; o fim do abando-

nner la réalité par des chimères; o faire face à la realité; o se rendre compte das verdades relati-

vas; a hora do red flag; a escuta do alarm signal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ilusão não: 

autodiscernimento. Desilusão: duplo engano. Ilusão: sonho infantil. Ilusão: expectativa egoísta. 

Citaciolologia. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Toda reforma interi-

or e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço 

(Immanuel Kant, 1724–1804). 

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

3 subtítulos: 

1.  “Aprendizado. O aprendizado é o melhor substituto das ilusões pessoais”. 

2.  “Megadespertador. Dor: megadespertador consciencial”. 

3.  “Ilusão. A realidade ocupa o lugar da ilusão a partir das autexperiências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de destruição das irracionalidades; a eliminação 

gradativa dos patopensenes; a remodelagem da autopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a retificação autopensênica promovida pelas ver-

pons conscienciológicas; o holopensene autoterapêutico; o esforço da retilinearidade pensênica ao 

seguir nova disciplina diária. 

 

Fatologia: a sequência inteligente de desilusões; a crescente sensação de insatisfação, de 

saturação, de faltar alguma coisa ou algo; a alienação quanto à própria realidade consciencial;  

o subnível da própria potencialidade; os questionamentos profundos de valores e metas pessoais;  
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a sensação de perder o chão; o vazio existencial; a desconstrução do pior; o golpe nas autoconvic-

ções; o grupocarma interrogando “mas você sempre fez assim?”; as tertúlias conscienciológicas 

assistidas diariamente tal qual convite para ampliação da visão pessoal de casa, do bairro, do país, 

do planeta; a informação no momento favorável causando transformação; a paciência na espera 

de pensar; a mudança da vida interior; a percepção gradativa de lucidez; o fôlego renovado a cada 

dia com as reflexões e autexperimentações dos temas da Enciclopédia da Conscienciologia (EC); 

as perguntas online respondidas no alvo pondo o dedo na ferida; o incremento do autoconheci-

mento promovido pelas perguntas online revelando traços conscienciais desconhecidos ou repri-

midos; a tentativa de automediação anticonflitiva; o desafio de administrar, de compreender e de 

integrar as polaridades; a harmonização dos sentimentos contrários; os pequenos passos da auto-

desconstrução; a gana do autorrefazimento pelo valor dado ao novo corpo de convicções; o ato de 

se ver capaz de ajudar a si próprio; o ato de promover a autoconsciencioterapia; a automedicação; 

a aferição das verpons no próprio universo consciencial; o fato de a eficácia do medicamento de-

pender de cada perfil consciencial; a predisposição para a experiência evolutiva; a valorização do 

pouco já conquistado traduzida, por exemplo, na forma de verbetes para a EC; a vontade de acer-

tar; a vigilância contínua; a produtividade; a autoconfiança intelectual; as tertúlias consciencioló-

gicas como ativadoras da inteligência evolutiva (IE); a mudança de rumo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo maior 

entendimento; a melancolia extrafísica (melex) prenunciada pela melancolia intrafísica (melin); 

a comprovação das assedialidades interconscienciais extrafísicas; as dissidências de consciexes 

causando malestar holossomático; as leituras energéticas nas relações com o grupocarma; os ba-

nhos de energia tranquilizadores; o amparo extrafísico contribuindo na sustentação do fôlego ho-

lossomático; o incremento das autoparapercepções no estudo diário da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; as experiências de clarividência modificando análises sobre as realidades intra e extrafí-

sicas; os extrapolacionismos parapsíquicos motivadores; a experiência da projeção lúcida sendo 

marco de fenômeno mais transcendente e confirmatório da condição holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade de acertar–vontade de reciclar; o sinergismo 

das associações de ideias; o sinergismo reconstrução conceitual–neossinapses; o sinergismo re-

construção–dinamismo evolutivo; o sinergismo dos argumentos lógicos; o sinergismo lucidez-so-

brepairamento; o sinergismo recursos conscienciais íntimos–consciencioterapia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado no cotidiano; o princípio do se 

não presta, não adianta fazer maquilagem; o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio da 

autopesquisa recicladora; o princípio de encontrar o caminho do meio; o princípio das verdades 

disponíveis para todos com olhos de enxergar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o novo código de valores pes-

soais. 

Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da automimese 

existencial; a teoria da melin-melex; a teoria do autoconhecimento evolutivo. 

Tecnologia: a técnica do emprego do trafor; a técnica de ampliação da lucidez; a técni-

ca autopesquisística antonimonológica; a técnica do holopensene favorável; a técnica da autor-

reflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da escrita materializan-

do a neopensenidade; a técnica do desenvolvimento interassistencial; a técnica da balança deci-

sória; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: os esforços coletivos dos voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório cons-

cienciológico da  utopensenologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o amadurecimento enquanto efeito da sequência inteligente de desilusões; 

o incômodo do erro recorrente sendo efeito da ignorância; o efeito da harmonização no convívio 

dos sentimentos contrários; a compreensão gradativa dos efeitos da autopacificação gerada pela 

desconstrução cosmoética; o efeito das novas formas de pensenizar; o efeito da introspecção na 

percepção das automanifestações; o efeito das tertúlias conscienciológicas na ampliação das au-

tanálises conscienciais e da autocriticidade. 

Neossinapsologia: a abertura às neocognições gerando neossinapses; as neossinapses 

desfazendo equívocos conscienciais. 

Ciclologia: a ruptura do ciclo da ruminação mental; o ciclo vicioso ilusão-desilusão;  

o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo retificador; o ciclo do equilíbrio intraconsciencial; o ci-

clo descontrução–reconstrução consciencial. 

Enumerologia: a opção pela análise da realidade; a opção pela saída da zona de confor-

to; a opção pelo melhor de si; a opção pelo autoconhecimento; a opção pela correção; a opção pe-

lo autodesassédio; a opção pelas escolhas evolutivas. 

Binomiologia: o binômio emergência espiritual–insatisfação existencial; o binômio se-

mente certa–terreno propício; a ignorância quanto ao binômio admiração-discordância; o binô-

mio conhecimento-responsabilidade; o binômio desilusão–atraso de vida; o binômio viver de so-

nho–viver de ilusão; o binômio ação trafaricida–vontade javalínica; o binômio frustração cos-

moética–desilusões inteligentes; o binômio desilusão benéfica–ajuste intraconsciencial. 

Interaciologia: a interação reflexão auto e heterocrítica–renovação de comportamento 

disfuncional; a interação remédio–perfil pessoal; a interação terapia-reeducação; a interação 

gana do autorrefazimento–valor ao novo código reconstruído; a interação verpons–Cosmoética 

Destrutiva; a interação abertismo cognitivo–autodidatismo contínuo. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo maturológico ilusão- 

-realidade; o crescendo das escolhas prioritárias; o crescendo consolação momentânea–recicla-

gem intraconsciencial; o crescendo da autoconfiança intelectual. 

Trinomiologia: o trinômio informações falsas–noções preconcebidas–determinações 

dogmáticas; o trinômio autoposicionamento-autenfrentamento-autossuperação. 

Polinomiologia: o polinômio informação-ingestão-mastigação-ruminação-digestão;  

a vigilância constante ao polinômio distorções perceptivas–distorções parapsíquicas–distorções 

cognitivas–distorções mnemônicas. 

Antagonismologia: o antagonismo ganhos secundários / ganhos evolutivos; o antago-

nismo paciência / ansiosismo; o antagonismo argumento racional / apelo emocional; o antago-

nismo autoimagem fantasiada / autoconceito realista; o antagonismo realidade / aparência. 

Paradoxologia: o binômio paradoxal surpresa agradável–sensação desagradável; o pa-

radoxo de a doce ilusão destruir os sonhos possíveis; o paradoxo de a certeza dogmática indicar 

insegurança intelectual; o paradoxo do autengano; o paradoxo de a explosão de criatividade 

poder gerar vulcão de frustração. 

Politicologia: a conscienciocracia; a experimentocracia; a proexocracia; a evolucio-

cracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à vontade de acertar. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a coerenciofilia; a autoconfianciofilia; a conviviofi-

lia; a criticofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; decidofobia; a heterocriticofobia; a raciocinofobia;  

a desafiofobia; a verponofobia. 

Sindromologia: a prudência quanto às síndromes deturpadoras da realidade conscien-

cial. 

Maniologia: a mania de não refletir sobre o prioritário; a mania da ênfase na tese de  

a opinião pública e popular sempre terem fundo de verdade. 

Mitologia: a ruptura com os mitos pessoais. 
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Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca; a psicossomatoteca; a criticoteca;  

a psicoteca; a encicloteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Psicossomatologia; a Autolucidologia;  

a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Reeducaciologia; a Parapatolo-

gia; a Evoluciologia; a Acriticologia; a Oximorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula, a consréu ressomada; a conscin lúcida; a conscin eletronó-

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

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autoiludido; o autenganado; o acoplamentaris-

ta; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; 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 existên-

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo;  

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

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autoiludida; a autenganada; a acoplamentarista; 

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeduca-

dora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens experimentus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

autodesassediator; o Homo sapiens corrector. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissequência inteligente de desilusões = a vivenciada na desconstrução 

de autenganos da vida intrafísica corriqueira da Socin Patológica, com objetivo de melhoria da 

autoconduta; megassequência inteligente de desilusões = a vivenciada na desconstrução de auten-

ganos da vida, com enfoque multidimensional e objetivo de potencializar a própria evolução em 

direção à desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura da Homeostaticologia; a formação da cultura conscienciológi-

ca; a cultura da avaliação sistemática das realidades; a evitação da cultura da improdutividade 

evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Oximorologia, a vivência da sequência inteligente de desilu-

sões pode ser interpretada pelo questionamento da própria pensenidade patológica incômoda, em 

concomitância com a vivência do paradigma consciencial, podendo ser ilustradas através das 52 

realidades oximorônicas abaixo relacionadas em ordem alfabética: 

01. Angústia produtiva. 

02. Arrumação desarrumada. 

03. Autengano justificado. 

04. Autonomia interdependente. 

05. Bem-sucedido errante. 

06. Chão insustentável. 
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07. Conectado off line. 

08. Contrariedade construtiva. 

09. Cosmoética Destrutiva. 

10. Derrota triunfante. 

11. Desapontamento educativo. 

12. Desassossego aliviador. 

13. Descensão elevada. 

14. Desertor leal. 

15. Desespero controlado. 

16. Desilusão benéfica. 

17. Emergência rotineira. 

18. Erro novo. 

19. “Espetada” reconfortante. 

20. Espiritualidade racional. 

21. Estudante graduado. 

22. Falsa realidade. 

23. Fantasia realista. 

24. Foco cósmico. 

25. Fraqueza forte. 

26. Frustração cosmoética. 

27. Guia amaurótico. 

28. Identidade desconhecida. 

29. Ilusão verdadeira. 

30. Incômodo oportuno. 

31. Loucura lúcida. 

32. Mal necessário. 

33. Malentendido esclarecedor. 

34. Meio inteiro. 

35. Mentira piedosa. 

36. Mentira verdadeira. 

37. Mudo ressonate. 

38. Negativismo positivo. 

39. Originalidade replicada. 

40. Oxigênio sufocante. 

41. Passado presente. 

42. Presença ausente. 

43. Realismo mágico. 

44. Reverberação interior. 

45. Rotina original. 

46. Solidão acompanhada. 

47. Triste alegria. 

48. Vagamente consciente. 

49. Vazio cheio. 

50. Vazio consistente. 

51. Vazio construtivo. 

52. Vazio luminoso. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 sequência inteligente de desilusões, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ação  trafaricida:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Automediação  anticonflitiva:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  desconstrução–reconstrução  consciencial:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Equilíbrio  dinâmico:  Paramatematicologia;  Neutro. 

08.  Frustração  cosmoética:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

10.  Megaparadoxo  da  ilusão  intrafísica:  Omnidiscernimentologia;  Nosográfico. 

11.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

13.  Ponto  cego:  Autopesquisologia,  Nosográfico. 

14.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

 

A  PERCEPÇÃO  INTELIGENTE  DAS  PRÓPRIAS  DESILUSÕES  

COMPROVA  A  INCOERÊNCIA  DOS  AUTOPENSENES  IRRE-
ALISTAS  E  A  URGÊNCIA  DA  RECICLAGEM  DAS  IMATURI-

DADES  RUMO  À  AUTEVOLUÇÃO  E  À  DESPERTICIDADE. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou alguma desilusão construtiva? Já se 

indagou quanta verdade você é capaz de suportar e o quanto se autodisponibiliza para se auto-

transformar? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Grof, Stanislav; & Grof, Christina; Orgs.; Emergência Espiritual: Crise e Transformação Espiritual (Spi-
ritual Emergency when Personal Transformation becomes a Crisis); trad. Adail Ubirajara Sobral; 272 p.; 4 partes; 15 

enus.; 3 fotos; 2 microbiografias; 60 refs.; 23 x 16,5 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 1989; páginas 11 a 17 e 47 a 66. 

2.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 109, 548 e 
1.038. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Youtube; La Enseñanza de Gürdjieff; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i-
TSr9PAuO0>; acesso em: 14.11.10. 

 

M. S. L. 
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S E Q U E N C I A M E N T O    I M O R A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sequenciamento imoral é a atitude, ato ou efeito de seguir e dar continui-

dade às manifestações anticosmoéticas autoconscientes, desenvolvidas em, pelo menos, 2 tempos, 

podendo continuar através de longa série de ações pela conscin imatura, nos quais gera, primeiro, 

as razões infelizes da causa e do ato inicial e, depois, prossegue no segundo tempo, recolhendo 

imperturbavelmente os frutos espúrios das consequências provocadas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo sequência vem do idioma Latim, sequentia, “série ou continuação 

(da história)”, neutro plural de sequens, “que segue; que acompanha”, particípio passado de se-

quor ou sequi, “seguir; ir atrás; acompanhar; corresponder; perseguir; buscar; procurar; vir de-

pois; resultar”. Apareceu no Século XV. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “privação; 

negação”. A palavra moral deriva também do idioma Latim, moralis, “moral; relativo aos costu-

mes”. Apareceu no Século XIV. O termo imoral surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Sequência anticosmoética. 2.  Ações anticosmoéticas consecutivas.  

3.  Atos imorais conjugados. 

Neologia. As 3 expressões compostas sequenciamento imoral, minissequenciamento 

imoral e maxissequenciamento imoral são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Sequência cosmoética. 2.  Ações cosmoéticas consecutivas. 3.  Atos 

morais conjugados. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoética; os patopensenes; a patopense-

nidade; os egopensenes; a egopensenidade; os raptopensenes; a raptopensenidade. 

 

Fatologia: o sequenciamento imoral; a sequência anticosmoética; a ausência do recolhi-

mento íntimo; a sequência convergente; as decorrências do erro inicial; a sucessão do pior; a mi-

nimentira exigindo mais maximentiras; o prolongamento seriado dos enganos; os megatrafares 

reiterados; a marcha evolutiva à ré; as falências sucessivas; a falta de autocrítica; a sequência da 

seletividade das escolhas pessoais erradas; os erros muito bem planejados; a frieza para errar  

e permanecer no erro; o império pessoal da autocorrupção; a não aleatoriedade dos atos pessoais 

entrosados; a alternância do tempo das ações espúrias; o seguimento antiético; a abertura da porta 

larga da interprisão grupocármica. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a heterassedialidade 

grupal; a Baratrosfera. 

 

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. 

Binomiologia: o binômio calculismo-egoísmo; o binômio guerra-Economia. 

Trinomiologia: o trinômio ataque-invasão-destruição. 

Polinomiologia: o polinômio torturas-confissões-delações-factoides. 

Politicologia: a despotocracia; a rotocracia; a xenocracia; a autocracia. 
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Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Amock; a síndrome 

da Baratrosfera. 

Maniologia: a patomania; a mitomania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a criminoteca; a nosoteca; a heraldicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intencionologia; a Conviviologia; a Comunico-

logia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Psicopatologia; a Consciencioterapia; a Criminolo-

gia; a Interassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a vítima da corrupção. 

 

Masculinologia: o assediador humano; o atravessador; o marginal; o loser; o master-

mind da tramoia. 

 

Femininologia:  a assediadora humana; a atravessadora; a marginal; a loser; a master-

mind da tramoia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Ho-

mo sapiens consreu; o Homo sapiens marginalis; o Homo sapiens assediator; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens consbel; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens maffiosus;  

o Homo sapiens homicidiarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minissequenciamento imoral = o comerciante aproveitador cria a dificul-

dade antes para vender a facilidade depois; maxissequenciamento imoral = o homicida mata os 

membros da própria família e, logo em seguida, vai ao cinema ver a comédia do momento. 

 

Regressismo. De acordo com a Holomaturologia, a natureza humana da conscin, quando 

ainda imatura, pode empregar todas as artimanhas subumanas da raposa empregando a moderna 

Tecnologia e demonstrando enorme sangue frio e regressismo nas comunicações. 

 

Bifatuística. Na abordagem da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 8 reações humanas duplas – a Bifatuística ou 2 atos pessoais interligados – e os respecti-

vos protagonistas – a Caracterologia –, dentro do universo do sequenciamento imoral: 

1.  Boataria. O jornalista incendiário da imprensa marrom publica o factoide e sai de ce-

na, de fininho, apreciando o incêndio, na condição de espectador privilegiado das controvérsias  

e mil versões deturpadas. 

2.  Bombeiro. O bombeiro-bandido rouba e toca fogo na casa sem os moradores e depois 

incorpora à própria equipe para ajudar a apagar o fogo ateado por si. 

3.  Caradurismo. O político corrupto, réu confesso, consegue escapar da cassação e se 

apresenta aos eleitores, com largo sorriso, para a reeleição, sem memória nem vergonha. 

4.  Crocodilhismo. A filha jovem planeja e ajuda os 2 homens a matarem o pai e a mãe  

a pauladas e, depois, vai ao enterro sendo filmada publicamente vertendo copiosas “lágrimas de 

crocodilo”. Assim, a pantomima trágica prossegue. 

5.  Escapismo. O homem “com culpa no cartório” inventa o compromisso inadiável 

viajando de súbito para o Exterior a fim de escapar do torvelinho moral da própria base existen-

cial “esperando a poeira baixar” na boa vida. 

6.  Interpretação. O punguista bate a carteira da pessoa incauta e grita “pega-ladrão” pa-

ra desviar a atenção de si mesmo. 

7.  Mercador. O traficante facilita a droga, de início, para a entrada do jovem no vício 

com o objetivo de torná-lo freguês dependente até à dessoma prematura. 
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8.  Retórica. O deputado corrupto (mensaleiro no Brasil) embolsa o dinheiro do cidadão 

contribuinte, em silêncio, e volta ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados exaltando, com 

veemência, eloquência e retórica a defesa da Moral. 

 

Aprioropatia. Como esclarece a Parapatologia, o sequenciamento imoral é o exemplo 

clássico, como distúrbio psicopatológico, da aprioropatia ou da condição da ignorância na autovi-

vência e no aproveitamento da Cronêmica. 

Testemunhas. Sob a ótica da Evoluciologia, os evoluciólogos extrafísicos, ao modo das 

consciexes lúcidas, podem ser testemunhas atentas de todas as ações das pessoas, a qualquer tem-

po, em qualquer lugar, por isso, a rigor, jamais executamos ações humanas capazes de serem  

acobertadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, dentro da Parapatologia, evi-

denciando relação estreita com o sequenciamento imoral, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Acriticismo. 

2.  Amoralidade. 

3.  Antidireito. 

4.  Apriorismose. 

5.  Autassédio. 

6.  Autocorrupção. 

7.  Satisfação  malévola. 

 

NA  TRAMA  DO  SEQUENCIAMENTO  IMORAL,  PREPARAN-
DO  DETALHADAMENTE  OS  ATOS  ESPÚRIOS,  A  MAIOR  

INCRIMINAÇÃO  DA  CONSCIN  É  PODER  REPENSAR  AS  

PRÓPRIAS  AÇÕES  E  MENOSPREZAR  A  OPORTUNIDADE. 
 

Questionologia. Você já praticou algum sequenciamento imoral mínimo ao longo da vi-

da humana? Quando se deu conta do fato? 

 
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 106, 107, 174 e 175. 

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

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.043. 
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S E Q U E N C I A M E N T O    P A R A F A C T U A L  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O sequenciamento parafactual é o ato ou efeito de a conscin lúcida, ho-

mem ou mulher parapsíquica, registrar à mão, ou por digitação, todas as mínimas ocorrências 

com bases paraperceptivas, a fim de manter o continuísmo e a ampliação gradativa da visão de 

conjunto e da autocompreensão dos conteúdos dos parafenômenos e pararrealidades vivenciados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo sequência vem do idioma Latim, sequentia, “série ou continuação 

(da história)”, neutro plural de sequens, “que segue; que acompanha”, particípio passado de se-

quor ou sequi, “seguir; ir atrás; acompanhar; corresponder; perseguir; buscar; procurar; vir de-

pois; resultar”. Apareceu no Século XV. O elemento de composição para deriva do idioma Gre-

go, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo factual provém do idioma Latim, factus, 

“feito; executado; obrado; efetuado; criado; produzido”, particípio passado de facere, “fazer; exe-

cutar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; exercer; fornecer; adquirir; ajuntar”. 

Sinonimologia: 01.  Registro dos parafatos. 02.  Continuísmo das abordagens parapsí-

quicas. 03.  Holoperfil parapsíquico. 04.  Prontuário parapsíquico. 05.  Inventário parapsíquico. 

06.  Paraprosopografia parapsíquica. 07.  Holobiografia parapsíquica. 08.  Autoparacasuística.  

09.  Sequenciometria parapsíquica. 10.  Sequenciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo sequência: 

maxissequenciamento; minissequenciamento; sequenciada; sequenciado; sequenciador; sequen-

ciadora; sequencial; sequencialidade; sequenciamento; sequenciar; Sequenciologia; Sequencio-

metria; sequente. 

Neologia. As 3 expressões compostas sequenciamento parafactual, sequenciamento pa-

rafactual superficial e sequenciamento parafactual abrangente são neologismos técnicos da Au-

toparapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesconcentração mental. 2.  Autodesatenção. 3.  Autodesorga-

nização pesquisística. 4.  Descontinuidade dos autorregistros. 5.  Inconstância parapsíquica. 

Estrangeirismologia: o laptop pessoal; os gigabytes dos arquivos; o backup periódico; 

as autopesquisas ad nauseam; o feedback das anotações; o sequenciamento dos flashes precogni-

tivos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da paracon-

centração mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: as vivências; as experiências; os experimentos; as memórias; as reflexões;  

o ato de anotar as percepções lembradas; os registros de todas as autovivências; a visão de con-

junto; a cosmovisão; os materiais de pesquisa; a análise sequencial dos registros; as sequências de 

controle; a sequência alfabética das nótulas técnicas; a sequência dos experimentos intensivos; as 

sequências lógicas ideais dos registros conforme a vivência dos fatos; o balanço periódico dos re-

gistros; a escrita reflexiva; o bom hábito das anotações seletivas; a ancoragem das expressões- 

-chave; a prioridade dos apontamentos; o autodidatismo na autoproéxis; as leituras multifaceta-

das; as leituras exaustivas; as leituras pessoais especializadas; as anotações de neoideias surgidas 

durante as leituras; as rotinas intelectuais úteis; a pesquisa autodidata ininterrupta; a inteligência 

evolutiva (IE); o banco de dados pessoais; o Caderno do Autopesquisador; a sequência da suces-

são das vivências; a recorrência dos eventos; as consultas periódicas às anotações. 
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Parafatologia: o sequenciamento parafactual; a cadência implícita das parassensações;  

a análise dos parafatos entrosados; o sequenciamento dos estados alterados da consciência; o en-

cadeamento das observações extrafísicas; o sequenciamento das vivências da holobiografia; o se-

quenciamento das aparições dos personagens; o sequenciamento interdimensional; a relevância da 

repetição dos mesmos fenômenos nos estudos da Taxologia; a perseverança parapsíquica; o conti-

nuísmo parapsíquico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética parapsí-

quica pessoal; o prontuário parapsíquico pessoal; o atendimento ao amparador de função por parte 

do tenepessista. 

 

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 da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o la-

boratório conscienciológico Projectarium. 

Ciclologia: a completude do ciclo da investigação parapsíquica. 

Enumerologia: o sequenciamento das autoparavivências (Paravivenciologia); o sequen-

ciamento dos episódios (Contrapontologia); o sequenciamento dos lugares (Proxêmica); o se-

quenciamento das épocas (Cronêmica); o sequenciamento dos personagens (Elencologia); o se-

quenciamento do enredo (Grupocarmologia); o sequenciamento da trama (Interprisiologia). 

Binomiologia: o binômio análise sequencial–síntese episódica. 

Trinomiologia: o trinômio leituras-reflexões-registros; o trinômio ações-personagens- 

-descrições; o trinômio fato pessoal–notícia alheia–informação convencional. 

Polinomiologia: o polinômio pensenizações-leituras-anotações-debates. 

Antagonismologia: o antagonismo sequência dos parafatos / acidentes de percurso;  

o antagonismo parafatos aleatórios / parafatos ordenados. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia. 

Filiologia: a raciocinofilia; a autobibliofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a infoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Autocogniciologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Experimentologia; a Comunicologia; a Paracronologia; a Mentalsomatologia; a Projecio-

grafia; a Arquivologia; a Inventariologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo 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-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensitiva autoconsciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

retrocognitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens ratio-

nabilis; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sequenciamento parafactual superficial = o da pessoa sensitiva, primária, 

apenas registrando, inadequadamente, de memória, os parafatos; sequenciamento parafactual 

abrangente = o da pessoa sensitiva, evoluída, registrando diretamente, se possível no momento 

exato das ocorrências, todas as nuanças das autovivências. 

 

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 sequenciamento parafactual, indicados para a expansão 

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

1.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Ciclo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

6.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

7.  Sequenciamento  imoral:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

OS  MÚLTIPLOS  DETALHES  DO  SEQUENCIAMENTO  PA-
RAFACTUAL  APONTAM  OS  NÍVEIS  DE  LUCIDEZ  E  A  RE- 
CUPERAÇÃO  DOS  CONS  MAGNOS  NO  DESENVOLVIMEN-
TO  PARAPSÍQUICO  DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você considera o sequenciamento parafactual nas próprias pesquisas? 

O entesouramento das anotações parafenomenológicas para você, hoje, é mínimo ou volumoso? 
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S E R    D E S P E R T O  
( DE S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ser desperto (des + per + to) é o ser intrafísico, ou ser humano desasse-

diado, permanente, total, homem ou mulher, plenamente autoconsciente da própria qualidade de 

desperticidade, dentro das tarefas da megafraternidade às consciências, capaz de servir de isca in-

tra e extrafísica, assistencial, lúcida, na condição de epicon, mantendo oficina extrafísica (ofiex), 

através da prática diária da tenepes ou da tarefa energética pessoal de solidaridade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ser vem do idioma Latim, sedere, “estar sentado; assentar-se; ficar 

sentado”, fundido com formas do verbo, esse, “ser”. Apareceu em 938. O prefixo des deriva tam-

bém 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. Apa-

receu, 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; inteiro”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Desassediado permanente total. 2.  Conscin desassediada permanente. 

Neologia. As 3 expressões compostas ser desperto, minisser desperto e maxisser desper-

to são neologismos técnicos da Despertologia. 

Antonimologia: 1.  Autômato humano; ser assediado. 2.  Pré-serenão vulgar. 3.  Ser de-

sassediado não total. 4.  Evoluciólogo. 

Estrangeirismologia: o Despertarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente das sensibili-

dades às energias conscienciais (ECs) da Energossomatologia. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade. 

 

Fatologia: o antiemocionalismo; a autoincorruptibilidade; os hábitos sadios; o altruísmo 

legítimo; a extinção da mediocridade pessoal; o auge do autodidatismo evolutivo cosmoético;  

a diminuição das automimeses excessivas; o corte da taxa de erros pessoais; a viragem pessoal na 

escala evolutiva; o autodesassédio sem ingenuidade; a anticonflitividade mais assimilada teatica-

mente; o distanciamento voluntário da notoriedade; a refratariedade passa-passa e não entra;  

o Universalismo vivenciado. 

 

Parafatologia: a desperticidade; a autodesassedialidade; o papel preparatório do tene-

pessismo; a abertura do caminho da minipeça assistencial; o decênio da pré-desperticidade na 

condição de isca humana lúcida; a meia-idade ideal da desperticidade aos 46 anos de idade física 

(26 anos da maturidade biológica mais duas décadas ou o vintênio); a soltura do energossoma 

pessoal; o fim das vidas humanas trancadas; a neutralização dos assediadores com a interassis-

tencialidade; a intensificação da ectoplasmia; os encapsulamentos parassanitários cosmoéticos; o 

Curso ECP 2 (IIPC) para os candidatos à desperticidade; a predisposição à Macrossomática; o 

meio do caminho da Serenologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a excelência pessoal da técnica da desassim. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Interaciologia: a interação invéxis-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio invéxis-tenepes-desperticidade. 

Paradoxologia: o paradoxo mais heterassedialidade–sem sofrimento. 

Holotecologia: a despertoteca; a evolucioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Despertologia; a Autoconscienciometrologia; a Perfilologia;  

a Caracterologia; a Tipologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Interas-

sistenciologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o bombeiro consciencial; o predesperto; o megainversor existencial (in-

versor-desperto) na vida preparatória da vida humana. 

 

Femininologia: a bombeira consciencial; a megainversora existencial na vida preparató-

ria da vida humana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minisser desperto = a conscin caloura iniciando-se na vida intrafísica 

teática da desperticidade interassistencial; maxisser desperto = a conscin veterana, com macrosso-

ma, dedicada à interassistencialidade lúcida das tarefas do esclarecimento (tares) há mais de duas 

décadas. 

 

Desperticidade. Sob a ótica da Vivenciologia, a maioria absoluta dos elementos da Hu-

manidade ainda não alcançou a desperticidade vivenciada. Contudo, se você já entende a desperti-

cidade, não importa mais quem foi ou o nível evolutivo alcançado em vidas intrafísicas prévias.  

A vida humana hoje é completamente diversa das anteriores. 

 

Autopesquisa. Eis duas conclusões pertinentes de autopesquisa conscienciológica sobre  

a autodesperticidade: 

1.  Autodesperticidade. A autodesperticidade barateia ou minimiza os valores e a rele-

vância das autorretrocognições. 

2.  Laboratório. O laboratório da Despertologia funciona além das potencialidades do 

laboratório das retrocognições para a maioria das pessoas. 

 

Caracterologia. Na análise da Traforologia, eis, na ordem de relevância, 18 característi-

cas ou trafores do perfil do ser desperto, homem ou mulher: 

01.  Desperto. O desassediado (ou desassediada) permanente total – o ser humano des-

perto – apresenta traços pessoais inconfundíveis de autoconsciencialidade e soltura evolutiva. 

02.  EV. Instala o EV, ou estado vibracional, em si próprio, em alto nível, quando quer, 

onde quer, sentindo e discriminando as energias conscienciais. 

03.  Soma. Instala o EV – energossomático – independentemente das condições orgâni-

cas ou das posições físicas do soma ou corpo humano. 

04.  Tempo. Instala o EV independentemente do tempo, a qualquer momento, além dos 

restringimentos físicos quadridimensionais das injunções humanas. 

05.  Ambiente. Instala o EV independentemente de outrem, seja qual for o ambiente, 

o nível das companhias humanas, ou até mesmo das companhias extrafísicas. 
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06.  Profilaxia. Emprega o estado vibracional profilático, sempre motivado, em todas as 

circunstâncias interconscienciais necessárias. 

07.  Autodefesa. Mantém a condição ininterrupta de autodefesa energética no microuni-

verso consciencial, através da vivência da sinalética energética, anímica e parapsíquica, detectan-

do a presença de consciências sadias e doentias onde vive e por onde vai, harmonizando  

o quanto pode os holopensenes com os quais se depara. 

08.  Libertação. Não padece mais dos miniassédios conscienciais inconscientes, even-

tuais, embora vivendo no front das experiências interpessoais humanas. 

09.  Autocura. Autocura minidoenças (pequenas afecções) próprias do ser humano. 

10.  Física. Cuida, como consequência natural, de manter a boa forma física (soma) em 

contrabalanço com a boa forma extrafísica (holossoma). 

11.  Epicon. Tem presença energética inevitavelmente notável onde está (epicentrismo). 

12.  ECs. Polariza as energias conscienciais positivas e sadias, na dimensão extrafísica 

onde se manifesta, projetado, com plena lucidez. 

13.  Tarefa. Pratica, diariamente, a tenepes, ou a tarefa energética, pessoal, diária. 

14.  Assistencialidade. Coopera lucidamente, sem traumas, na condição de isca intra e ex-

trafísica, assistencial, lúcida, em favor de outras consciências. 

15.  Desassédio. É o desmancha-rodas para os assediadores e intrusores extrafísicos, ao 

manter funcionando a oficina extrafísica (ofiex) assistencial, da qual é o epicentro consciencial 

(epicon). Os assédios interconscienciais e as retrocognições doentias atuam sempre conjugados. 

16.  Energossomaticidade. Descobriu, no estágio humano, a seriéxis ou a existência ho-

lochacral e, por isso, aplica as energias conscienciais para assentar a vida e harmonizar a existên-

cia de todos os seres vivos ao derredor. 

17.  Cosmoética. Identificou a Cosmoética e busca vivenciá-la, agora, multidimensional-

mente, dentro da condição máxima da qual é capaz, objetivando o maxifraternismo. 

18.  Meta. Já se conscientizou da meta evolutiva, próxima – o serenismo – e caminha 

nesta direção de maneira planificada, com discernimento e automotivação constante, objetivando, 

antes, a evolutividade do evoluciólogo, passando pela condição da semiconsciexialidade e do te-

leguiamento autocrítico. 

 

Recin. Do ponto de vista da Despertologia, o ser desperto, homem ou mulher, pouco  

a pouco, por exemplo, em duas décadas, completando a autodepuração íntima, ou recin, acaba eli-

minando 60 condições conscienciais indesejáveis, aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Acidentes de percurso maiores. 

02.  Adolescência estendida. 

03.  Assédios inconscientes frequentes. 

04.  Autobcecações espúrias. 

05.  Autochoques quanto ao futuro. 

06.  Autocorrupções contumazes. 

07.  Brechas no entendimento magno. 

08.  Camuflagens faciais no dia a dia. 

09.  Carisma perineal reconhecido. 

10.  Catequeses dissimuladas. 

11.  Cicatrizes retropsíquicas (retropensênicas). 

12.  Ciência periconsciencial. 

13.  Coleiras sociais do ego medíocre. 

14.  Consciência abdominal irracional. 

15.  Consciência humana troposférica. 

16.  Culto da obstupidez inconsciente. 

17.  Debilidade mental alerta (técnica). 

18.  Dermatoses da consciência amorfa. 

19.  Descompensações energéticas. 

20.  Desrazões zoogênicas viciosas. 
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21.  Emocionalismos lacrimogêneos. 

22.  Erudição inútil ou frívola. 

23.  Escotilhas para fugas mentais. 

24.  Especialização hemiplégica. 

25.  Estigmas assediadores diversos. 

26.  Fricções de cabeças vazias. 

27.  Grupúsculos assediadores do ego. 

28.  Homunculus electronicus moderno. 

29.  Idiotia inocente-útil e milenar. 

30.  Idolatria consentida a si mesmo. 

31.  Idolatrias nacionaleiras (mundinho). 

32.  Influências da massa impensante. 

33.  Jogos humanos da desonestidade. 

34.  Lixos intelectuais da época ou do tempo. 

35.  Megadogmas tradicionais da moda. 

36.  Megaentropias onipresentes. 

37.  Melancolia pós-dessomática (melex). 

38.  Muletas conscienciais comuns. 

39.  Multilavagens cerebrais (repressões). 

40.  Omissões pessoais deficitárias. 

41.  Orgasmos impessoais ou vazios. 

42.  Paracomatose evolutiva identificada. 

43.  Para-hipocrisias conscientes. 

44.  Paralisias funcionais do cérebro (block mind). 

45.  Pecadilhos mentais ou patopensenes. 

46.  Pena de talião como princípio espúrio. 

47.  Porão consciencial intrafísico. 

48.  Presença energética estéril. 

49.  Princípios anticosmoéticos na vida. 

50.  Próteses conscienciais insuspeitas. 

51.  Puritanismos socioculturais. 

52.  Quietismo apolítico na Socin. 

53.  Robéxis ou robotização do ego. 

54.  Satisfações alucinatórias da Socin. 

55.  Seduções do poder temporal. 

56.  Seduções sexossomáticas negativas. 

57.  Sujeições às sociopatologias (Socin). 

58.  Surtos frequentes de imaturidade. 

59.  Trincheiras da paralisia evolutiva. 

60.  Verdades absolutas inverificáveis. 

 

Entendimento. Se você encontra dificuldade para entender algumas destas expressões 

compostas, o melhor é pensar mais. O significado pode ser esse mesmo aceito por você, o qual  

é difícil admitir por estar em relação constrangedora consigo mesmo. 

Conscienciocentrologia. Segundo a Conscienciocentrologia, esperamos, em futuro pró-

ximo, ver funcionando o grupo de seres despertos em cada Instituição Conscienciocêntrica,  

a fim de se manter a profilaxia dos assédios interconscienciais nos holopensenes grupais das 

conscins mais alertas quanto à evolução, desenvolvendo-se o Colégio Invisível dos Despertos. 

 

Perguntas. No universo da Experimentologia, eis 11 perguntas técnicas, habituais à abor-

dagem inicial a assunto científico original, aqui respondidas, de maneira sucinta, quanto ao ser 

desperto: 
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01.  Agente. Quem se torna desperto? Toda conscin, inevitavelmente, ao atingir determi-

nado nível evolutivo, cosmoético, de autodefesa energética. 

02.  Existência. Qual razão desencadeia e mantém a desperticidade? O domínio energé-

tico maior do energossoma, dentro da mais ampla homeostase holossomática. 

03.  Espaço. Onde se desenvolvem as conquistas do ser desperto? Nas dimensões intra  

e extrafísicas vivenciadas segundo objetivos evolutivos, assistenciais, interconscienciais, má-

ximos. 

04.  Maturidade. Quando se assenta a condição de desperto? Durante o período da ma-

turidade física, psicológica ou mental, e integrada da conscin (Holomaturologia). 

05.  Comparação. Com quem se compara o ser desperto? Com o pré-serenão vulgar, 

evolutivamente mais atrasado; e com o orientador evolutivo (evoluciólogo) e o Serenão, mais 

evoluídos. Desperticidade é educação e cultura parapsíquica. 

06.  Causa-efeito. Qual a causa pela qual se desenvolve a condição do ser desperto? 

Pela ordem natural do desenvolvimento da própria evolução da consciência. 

07.  Recursos. Com quais elementos se alcança a condição de desperto? Com o autode-

senvolvimento da Bioenergética; a sinalética energética, anímica e parapsíquica; a alcova blinda-

da; a assistência através da tenepes; a ofiex ou a oficina extrafísica; a condição do epicon; e as 

gestações conscienciais evoluídas. 

08.  Modo. Como se processa a conquista da desperticidade? Através do domínio com-

petente da Energossomatologia pessoal e da emocionalidade sem recalcamentos doentios. 

09.  Vantagem. Qual a vantagem de se tornar ser desperto? A dinamização efetiva da 

evolução lúcida da conscin, quando esta deixa, em definitivo, de ser vítima inconsciente de mi-

niassédios interconscienciais habituais, de rotina, na vida intrafísica. 

10.  Fim. Para qual objetivo vale o esforço de se tornar ser desperto? Alcançar, o quan-

to antes, o patamar ideal no caminho ascendente para a condição do serenismo por intermédio da 

evolutividade lúcida. 

11.  Quantidade. Quanto se deve investir no esforço de se alcançar a condição de ser 

desperto? Até o máximo permitido pela competência evolutiva, de modo sadio, sem qualquer 

alienação quanto aos deveres básicos e obrigações específicas da vida intrafísica. 

 

Campos. A conscin inteligente em 1 campo pode revelar-se sem perspicácia em outros. 

A seguir, dispostos na ordem lógica, 12 condições conscienciais e campos de atividade humana  

a serem priorizados nas pesquisas da desperticidade: 

01.  Meiotermo. A rara condição do ser desperto, ou do desassediado permanente total,  

é o meiotermo ou a etapa consciencial, evolutiva, intermediária, imediata, entre a condição do 

pré-serenão vulgar e a condição do orientador evolutivo (evoluciólogo), antes do Serenão. 

02.  Quadro. A etapa consciencial evolutiva do ser desperto resume o quadro do atual 

nível evolutivo neste Planeta. 

03.  Convivência. O ser desperto, mulher ou homem, é pessoa ideal para se conviver do 

ponto de vista prático, bioenergético e parapsíquico. 

04.  Discernimento. A sedução positiva do ser desperto não é gerada a partir das emo-

ções do psicossoma, e sim a partir do discernimento do mentalsoma sem quaisquer predisposições 

a gurulatrias consentidas ou não. 

05.  Megatrafor. Como megatrafor, a qualidade desassediadora exemplificada pelo ser 

desperto ultrapassa o carisma ou a condição presencial da conscin empática comum. O Homo sa-

piens sapiens é o rei do reino animal composto por mais de 750.000 espécies. 

06.  Energizador. A pessoa, veterana na manipulação das energias conscienciais, quer 

interagir com o ser desperto, pois sabe haurir, com lucidez, as vantagens libertárias desse conví-

vio consciencial. 

07.  Intuitivo. Quem desconhece a vivência prática das manipulações das energias cons-

cienciais, deseja aproximar-se do ser desperto, mesmo sem consciência disso, impelido pelas ECs 

pessoais, de modo intuitivo ou instintivo. 
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08.  Traços. A pessoa desperta pode ser esteticamente desgraciosa, fisicamente idosa, in-

telectualmente não insinuante e praticante agressiva da tares, ou a tarefa menos simpática e mais 

trabalhosa do esclarecimento, e, apesar destes 4 traços paradoxais, não fazendo média com os 

outros, apresenta enorme poder de sedução sadia, dentro do universo do convívio interconscien-

cial (Conviviologia), alcançando saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

09.  Sedução. O ser desperto, qual todo consciencial altruísta, é, de fato, a pessoa de 

maior sedução produtiva existente dentre os pré-serenões. 

10.  Serenão. O Serenão, intrafísico, se situa em nível evolutivo com indescartável gap 

(brecha) entre si mesmo e o pré-serenão, a começar pela qualidade do anonimato consciente, pró-

pria da condição do serenismo vivido. 

11.  Desperto. O ser desperto, mesmo enquanto pré-serenão, é sempre muito mais aces-

sível quanto às próprias energias conscienciais, em relação às outras pessoas, em geral, em meio 

aos desempenhos individuais na vida humana. 

12.  Choques. O ser desperto vive predisposto a amortecer os choques quanto ao futuro 

(neofobias) das pessoas ao derredor, quando na qualidade de conscins detentoras de cursos inter-

missivos recentes e mais avançados. 

 

Autodesempenho. Conforme a Holomaturologia, ao contrário do autômato humano, 

bucha de canhão de assediadores, o ser desperto se caracteriza por autodesempenhos transparen-

tes quanto a 10 ações evoluídas, aqui dispostas em ordem alfabética: 

01.  Gescons: as gestações conscienciais; as opções inteligentes. 

02.  Hiperacuidade: a recuperação dos cons acima da média da população terrestre. 

03.  Inteligência evolutiva (IE). 

04.  Neofilia: o Neofilismo. 

05.  Policarmalidade: atuante. 

06.  Proéxis: pode ser a maxiproéxis em andamento. 

07.  Tares: a tarefa do esclarecimento. 

08.  Teática: a Teaticologia. 

09.  Tenepes: o Tenepessismo; a condição do epicon. 

10.  Verbação: a Verbaciologia. 

 

Multidimensionalidade. De acordo com a Extrafisicologia, a conscin consciente da 

evolução tem os 2 pés firmes sobre a rocha (Energosfera) e o mentalsoma (Psicosfera) devassan-

do o Cosmos (Holosfera). Esta é a síntese da multidimensionalidade consciencial do ser desperto. 

Raridade. Por enquanto, a condição da desperticidade (total) é ainda raridade entre os 

seres humanos ou conscins. A opinião pública, hoje, ainda gera o linchamento. 

Ameaças. A condição teática da desperticidade elimina as antigas e pesadas preocupa-

ções da consciência com as ameaças latentes, congênitas ou inerentes, mas advindas do exterior 

ao universo consciencial, sentindo-se a pessoa, então, mais livre, desenvolta e criativa. 

 

Teste. Eis 13 questões didáticas, no exame de excelência, relativo a outros tantos itens 

diferentes, sobre o ser desperto. Importa responder cada questão proposta, por você, sem recorrer 

aos artefatos do saber (livros, notas, tecas e outros recursos) da Conscienciologia: 

01.  Comparação. Exige a estruturação de semelhanças e diferenças, vantagens e des-

vantagens, no trabalho de organização das próprias ideias: – Estabeleça as possibilidades de você 

alcançar a condição do ser desperto, o desassediado permanente total. 

02.  Crítica. Exige o esforço dos processos mentais mais complexos: – Critique a abor-

dagem de você viver a vida natural, medíocre, em confronto com a existência regrada coerente-

mente pela desperticidade. 

03.  Definição. Exige a capacidade de classificar e distinguir as diferentes categorias do 

assunto sob análise: – Defina desperticidade. 

04.  Descrição. Exige a apresentação das características da condição proposta: – Descre-

va 3 utilidades reais da condição do ser desperto. 
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05.  Discussão. Exige, além da simples descrição, pressupondo o desenvolvimento fran-

co das ideias: – Discuta a razão pela qual a maioria absoluta dos seres da Humanidade, ou cons-

cins, ainda não conseguiu alcançar a condição de seres despertos. 

06.  Enumeração. Exige o esforço de recordação: – Enumere 8 desempenhos relevantes 

da conscin capazes de alçá-la à condição de ser desperto. 

07.  Esboço. Exige a organização do assunto em tópicos e subtópicos: – Esboce 3 princí-

pios sustentadores do conceito lógico da desperticidade. 

08.  Exemplificação. Exige a demonstração da engenhosidade através de contribuição 

pessoal: – Dê 3 exemplos de realizações capazes de ajudar a alguém alcançar mais depressa  

a condição avançada da desperticidade. 

09.  Explicação. Exige a ênfase do tema na relação de causa e efeito: – Qual a razão de 

estarmos, hoje, aptos para vivenciar, com êxito, a desperticidade? 

10.  Interpretação. Exige a capacidade de perceber o significado da ideia principal: – 

Qual o motivo de a raça humana ainda se debater tanto na vivência patológica dos miniassédios 

inconscientes, eventuais, sem domínio bioenergético e emocional? 

11.  Organização. Exige a lembrança de fatos segundo o critério da importância crescen-

te: – Organize a relação de providências, em 3 áreas – na Sexossomatologia, na Parapercepciolo-

gia e na Assistenciologia – capazes de otimizar a conquista pessoal da condição evolutiva mais 

avançada do ser desperto. 

12.  Seleção. Exige a avaliação autocrítica, segundo critério preestabelecido: – Indique  

3 circunstâncias existenciais onde a desperticidade pode dinamizar a autevolução consciencial.  

A consciencialidade das próprias tarefas pode ter caráter grupal ou policármico. 

13.  Síntese. Exige de você ser capaz de apresentar os pontos essenciais do assunto: – 

Sintetize 3 aspectos cosmoéticos da desperticidade. 

 

Autopesquisologia. Por meio da Exaustivologia, é possível à conscin atenta listar supo-

sições sutis, contudo racionais e práticas, quanto às realidades óbvias do perfil do ser desperto, 

homem ou mulher, iguais a estas 10, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Autocriticologia. É de se supor o fato de o ser desperto acolher as heterocríticas 

sem reatividade negativa, mas aceitando-as com afabilidade e respeito. 

02.  Confrontologia. É de se supor apresentar o ser desperto a estilística pessoal da vida 

distinta da maioria das pessoas ou da massa humana impensante (robéxis). 

03.  Desassediologia. É de se supor ocorrer pouco antes da chegada do ser desperto ao 

ambiente, as conscins parapercepciologistas no local sentirem algum bem-estar indefinido, como 

se consciexes perturbadoras estivessem deixando o local. 

04.  Evocaciologia. É de se supor não ocorrer nenhuma sensação ruim quando se pensa, 

a distância, no ser desperto. 

05.  Explicitologia. É de se supor posicionar-se o ser desperto explicitamente, sem 

meios-termos, em qualquer injunção, o tempo todo, não dando margens às ambiguidades ou ma-

lentendidos. 

06.  Harmoniologia. É de se supor ocorrer certa arrumação das coisas entrópicas por on-

de passa o ser desperto em função das energias conscienciais (ECs) equilibradas. 

07.  Heterocriticologia. É de se supor poder o ser desperto falar de assuntos pesados 

com amplas heterocríticas sem o holopensene ambiental piorar. 

08.  Holopensenologia. É de supor, no momento anterior à chegada do ser desperto a al-

gum lugar, haver a melhoria do holopensene ambiental, ampliando a sensação de segurança  

e confiabilidade dos presentes. 

09.  Logicologia. É de se supor falar o ser desperto, em certas circunstâncias, de modo 

diferente, no entanto se o ouvinte, homem ou mulher, refletir, encontra a lógica de imediato. 

10.  Sexologia. É de se supor viver o ser desperto ao modo de ser assexuado, ao conviver 

com as pessoas de ambos os sexos sem impor quaisquer conotações de sexolismos ou sexismos. 
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Tudologia. No contexto da Autopriorologia, ao alcançar a condição da desperticidade,  

a consciência já ressoma na vida intrafísica imediata com a tendência inafastável, permanente  

e prioritária para a Autopesquisologia e a Heteropesquisologia, sinceramente interessada em saber 

sobre tudo nesta e nas outras dimensões conscienciais, predispondo-se para atingir, quando for 

possível, o status de evolucióloga. O ser desperto, quanto na idade infantil, é o megaperguntador. 

 

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 ser desperto, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Atitude  Pró-Amparador  Extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

3.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

5.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

7.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

LIBERTO  DE  OCORRÊNCIAS  PARAPATOLÓGICAS,  O  SER 

DESPERTO,  CORIFEU  DA  ASSISTENCIALIDADE  ENERGÉ-
TICA  INTERCONSCIENCIAL,  É  PARA  O  JOVEM,  MOÇA  
OU  RAPAZ,  O  MEGAEXEMPLO  DA  AUTOSSUPERAÇÃO. 

 

Questionologia. Você já pesquisou, no próprio círculo de amizades, se existe algum ser 

humano, seja mulher ou homem, de fato, desperto, ignorado, junto a você? Partindo do princípio 

de os paraolhos enxergarem muito mais se comparados aos 2 olhos, vale o esforço de começar  

a investigar e identificar algum ser desperto, agora, já? 

 
Bibliografia  Específica: 
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cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 34 a 36. 
02.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 79 e 214. 

03.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 97, 186, 198, 239, 275, 429, 453, 809, 
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3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 13. 
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5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 74 e 89. 
07.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

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

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 22. 
08.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 114 e 125. 

09.  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; págins 147 e 148. 
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10.  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 39. 
11.  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 277, 336, 463, 671, 672, 674, 714, 725, 734, 736, 740 a 745, e 748. 
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S E R E N A R I O L O G I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Serenariologia é a Ciência aplicada ao estudo e pesquisa do laboratório 

conscienciológico Serenarium, desde a origem, desenvolvimento e efeitos decorrentes da experi-

mentação no ambiente paratecnológico de ponta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo serenar, deriva do idioma Latim, serenare, “serenar, fazer ou tor-

nar sereno”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, 

lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência aplicada ao Serenarium. 2.  Especialidade conscienciológica 

do laboratório Serenarium. 

Neologia. O vocábulo Serenariologia e as duas expressões compostas Serenariologia 

Teórica e Serenariologia Prática são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Serenologia. 2.  Pacifismologia. 3.  Ciência aplicada ao laboratório 

conscienciológico da Autoprojeciologia. 

Estrangeirismologia: a aferição laboratorial da performance autevolutiva; o estudo do 

know-how holobiográfico; a aplicação do nosce te ipsum na verdade autevolutiva; a pesquisa da 

glasnost multidimensional permanente; a pesquisa extrapoladora do setting intrafísico; a alavan-

cagem para o turning point evolutivo; o desenvolvimento pesquisístico da autopacificação urbi et 

orbi. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autexperimentologia Avançada. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Serenariolo-

gia: paraciência autevolutiva. Serenariologia: autoinvestigação heurística. Serenariologia: Auto-

cogniciologia profunda. Serenariologia: Interassistenciologia permanente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autexperimentologia Cosmoética; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os pacipensenes; a pacipense-

nidade; os neopensenes; a neopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os ortopen-

senes, a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os parapensenes; a pa-

rapensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade;  

a holopensenidade paralaboratorial; o holopensene serenológico paraterapêutico; a pensenidade 

conscienciometrológica; a investigação da raiz do automaterpensene; o estudo da capacidade de 

assim, diferenciação pensênica e desassim da equipin; a neopensenidade qualificada; a pesquisa 

da irresistibilidade holopensênica evolutiva; o estudo do holopensene pró-amplificação das auto-

consciencialidades ao máximo. 

 

Fatologia: a investigação laboratorial autevolutiva; a influência do design laboratorial  

(arquitetura, engenharia construtiva e paisagismo) no experimento; as análises técnicas estatísti-

cas e as conclusões das entrevistas pré e pós-experimento; a Grafopensenologia sobre o Serena-

rium; os eventos técnicos e científicos sobre o Serenarium; as fases pré, durante e pós-experimen-

to serenariológico; o heteracolhimento fraterno e a Cuidadologia da equipin especializada; o am-

plo campo da Parafenomenologia Interassistencial; a volição enquanto elemento desencadeador 

do experimento serenariológico; a pesquisa sobre a percepção de início do experimento no ato da 

inscrição; a decisão do autenfrentamento até as últimas consequências; os registros da assessoria 

técnica no automergulho intraconsciencial; a investigação do balanço existencial para o momento 
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evolutivo do serenauta; a Conscienciometrologia aplicada no Serenarium; a pesquisa da autocos-

moética explicitada; a autoverdade evolutiva do serenauta; a compilação pesquisística do abertis-

mo pessoal frente ao norteamento proexológico rumo à autosserenidade; a Autopacifismologia 

Teática. 

 

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

zação multidimensional (AM); a amparabilidade extrafísica de função; as pesquisas sobre a equi-

pex especializada na paraterapêutica serenariológica; a parainvestigação técnica consoante a in-

vestigação intrafísica; o estudo da interassistência extrafísica durante as 3 fases do experimento;  

o registro e análise sistemática das repercussões energéticas percebidas pelos voluntários, de-

corrente do parapúblico a ser assistido; as conclusões sobre a autaprendizagem do trabalho com 

as equipexes; as extrapolações parapsíquicas analisadas; as parocorrências tarísticas detalhadas 

nas pesquisas sobre o Serenarium; a pesquisa da interassistência grupocármica extrafísica; a in-

vestigação sobre os choques de realidade patrocinados pela equipex; a Mnemossomatologia  apli-

cada aos vislumbres da retro-holomemória pessoal; o estudo sobre o reencontro com a paraproce-

dência a partir do experimento no Serenarium; a Paraprospectivologia Evolutiva; as pesquisas so-

bre a  Pararreurbanologia otimizadas pela Serenariologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisa interdimensional–laboratório multidimensio-

nal; o sinergismo pesquisa autevolutiva–Laboratoriologia Serenológica; o sinergismo ambiente 

intrafísico tecnicamente preparado–paratecnologia interassistencial; o sinergismo mentalsomati-

cidade-paraperceptibilidade. 

Principiologia: a admissão do princípio da descrença (PD) na investigação serenarioló-

gica; a fundamentação parapesquisística aplicada ao princípio da evolução grupal interassistenci-

al; o princípio da aceleração evolutiva possível; a relevância da pesquisa do princípio dos autes-

forços experimentais na aquisição da condição serenológica. 

Codigologia: a pesquisa conscienciológica propiciando a qualificação do código pessoal 

de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da pesquisa laboratorial conscienciológica; a teoria da 

Autevoluciologia; a teoria conscienciológica do traforismo; a teoria da verdade evolutiva; a teo-

ria da autoverpon recicladora; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autopesquisa; a técnica do autencantoamento cosmoético;  

as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas da recin e da recéxis; as técnicas projetivas;  

a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da câmara de reflexão. 

Voluntariologia: a equipe de voluntários do campus da Associação Internacional para 

a Evolução da Consciência (ARACÊ); a equipe de voluntários do campus da Associação Interna-

cional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o estudo sobre o aprofundamento do vínculo in-

terassistencial na equipe de voluntários especializados no Serenarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico Cosmocognitarium; o parabalanço do planejamento proexológico junto à equi-

pex na condição de laboratório conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Men-

talsomatologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autor-

reeducaciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Co-

légio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos da pesquisa sobre o Serenarium; os efeitos dos experimentos pon-

tuais; os efeitos dos experimentos seriados; os efeitos autevolutivos da investigação serenarioló-
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gica; os efeitos das escolhas pessoais nas multiexistências; os efeitos da mudança para melhor 

dos holopensenes individuais e grupais. 

Neossinapsologia: a abertura às neocognições gerando neossinapses; a acumulação de 

neossinapses gerando neoverpons; a ampliação das neoperspectivas a partir da geração de neos-

sinapses; a recuperação das paraneossinapses ou dos cons magnos a partir de experimentos labo-

ratoriais; a aquisição de neossinapses heurísticas autevolutivas. 

Ciclologia: o ciclo ideativo de verpons a partir das neociências conscienciológicas. 

Enumerologia: as neopesquisas evolutivas; a imersão autopesquisística; a investigação 

paralaboratorial; a abordagem da antessala; a Serenariometria; a especificidade conscienciológica; 

as neoverpons da Serenariologia. 

Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–neoabordagens pesquisísticas; o binô-

mio Autopesquisologia-Autoconscienciometrologia; o binômio detalhismo-exaustividade. 

Interaciologia: a interação multidimensional onipresente; a interação Laboratoriolo-

gia-Evoluciologia-Serenologia. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa monodimensional–pesquisa multidimensional;  

o crescendo cientificidade-autocientificidade; o crescendo Autopesquisologia-Automaturologia; 

o crescendo Autodiagnosticologia-Autorrecinologia-Autosserenologia. 

Trinomiologia: o trinômio Pesquisologia-Autopesquisologia-Serenologia; o trinômio 

Experimentologia-Cogniciologia-Verponologia. 

Polinomiologia: a pesquisa consciencial laboratorial do contexto autevolutivo fundamen-

tada no polinômio experiência–registro de dados–análise–síntese–reflexão–conclusão relativa. 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisa convencional / pesquisa conscienciológica; 

a pesquisa laboratorial serenariológica eliminando o pseudantagonismo intrafísico / extrafísico;  

o antagonismo teoria / prática; o antagonismo acomodação / esforço autevolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo da realidade mais permanente em Ciência ser a imperma-

nência; o paradoxo da cosmovisão poder partir da autopesquisa; o paradoxo da análise cosmo-

visiológica enriquecer o megafoco da autopesquisa. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a autexperimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior autesforço evolutivo através da autopesquisa profunda; a lei 

da autorreeducação evolutiva permanente; a lei de ação e reação na Evoluciologia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a autexperimentofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a pesquisofobia; a neofobia impossibilitando o descortinar da multidimen-

sionalidade. 

Sindromologia: as ações parapesquisísticas contra a síndrome da dispersão conscienci-

al; a pesquisa conscienciológica laboratorial favorecendo a autossuperação das síndromes estag-

nadoras da autevolução. 

Maniologia: a parapesquisa laboratorial atuante na paraterapêutica e paraprofilaxia das 

manias seculares. 

Mitologia: a Antimitologia do princípio da descrença; a eliminação dos mitos pessoais  

a partir da autexperimentação laboratoriológica; o mito do oráculo; a autolibertação do mito da 

perfeição; a desconstrução do mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a laboratorioteca; a autexperimentoteca; a autocognote-

ca; a holomnemoteca; a evolucioteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Serenariologia; a Experimentologia; a Laboratoriologia; a Sere-

nologia; a Catalisologia; a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Autoparapercepciologia;  

a Pangrafologia; a Autocosmovisiologia; a Heuristicologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pesquisadora do Serenarium; a conscin serenauta; a conscin lúci-

da; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin semperaprendente;  

a conscin intermissivista. 
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Masculinologia: o pesquisador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

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

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o 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 projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem 

de ação; o evoluciólogo. 

 

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

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher 

de ação; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapi-

ens autevolutivus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens au-

tossufficiens; o Homo sapiens catalyppticus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Serenariologia Teórica = o estudo sobre os experimentos no Serenarium 

pelo pesquisador ainda não serenauta; Serenariologia Prática = o estudo sobre os experimentos 

no Serenarium pelo pesquisador-serenauta. 

 

Culturologia: a cultura da Pesquisologia Laboratorial Conscienciológica; a cultura da 

Autexperimentologia Evolutiva; a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da Autoluci-

dologia; a cultura da Autevoluciologia; a cultura da aceleração da História Pessoal; a cultura da 

Serenologia. 

 

Neociência. A proposição da Ciência Serenariologia, especialidade conscienciológica, 

objetiva fomentar a ampla investigação laboratoriológica dos aspectos relativos à Autevoluciolo-

gia alavancada e desenvolvida por meio do Serenarium. 

Propositura. A proposta de criação do laboratório radical da Heurística – Serenarium  

– foi realizada pelo propositor da Conscienciologia, o pesquisador Waldo Vieira (1932–2015) por 

meio de pangrafia, no ano 2000, no município de Domingos Martins, Espírito Santo, durante 

evento de visita ao terreno do pré-campus ARACÊ. 

Cronologia. Existem 4 laboratórios Serenarium em funcionamento no Planeta (Ano-

Base: 2017). Em 11 de dezembro de 2004 foi inaugurado o primeiro laboratório Serenarium no 

campus ARACÊ. No mesmo campus conscienciocêntrico, também foram inaugurados  

o segundo e o terceiro laboratórios, em 21 de abril de 2006 e em 09 de maio de 2008, respecti-

vamente. O quarto laboratório foi inaugurado em 16 de março de 2013 no campus Associação In-

ternacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 

 

Campos. A título de fomento da pesquisa sobre o Serenarium e com base em publica-

ções científicas e estatísticas na área, eis, em ordem alfabética, 50 especialidades relevantes para 

investigações conscienciológicas à pesquisa aplicada aos experimentos, indicadas aos serenautas 

e equipes de trabalho do Serenarium: 

01.  Amparologia. 
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02.  Antimimeticologia. 

03.  Autevoluciologia. 

04.  Autocogniciologia. 

05.  Autoconscienciometrologia. 

06.  Autoconsciencioterapeuticologia. 

07.  Autodiscernimentologia. 

08.  Autolucidologia. 

09.  Autopacifismologia. 

10.  Autoparapercepciologia. 

11.  Autopesquisologia. 

12.  Autorganizaciologia. 

13.  Autorreeducaciologia. 

14.  Autorretrocogniciologia. 

15.  Autossinaleticologia. 

16.  Autossuperaciologia. 

17.  Autoverponologia. 

18.  Catalisologia. 

19.  Cosmoeticologia. 

20.  Cosmovisiologia. 

21.  Desassediologia. 

22.  Despertologia. 

23.  Grafopensenologia. 

24.  Grupocarmologia. 

25.  Heuristicologia. 

26.  Holocarmologia. 

27.  Holomaturologia. 

28.  Holopensenologia. 

29.  Holossomatologia. 

30.  Interassistenciologia. 

31.  Invexologia. 

32.  Materpensenologia. 

33.  Mentalsomatologia. 

34.  Mnemossomatologia. 

35.  Pangrafologia. 

36.  Paracerebrologia. 

37.  Paracuidadologia. 

38.  Parafenomenologia. 

39.  Parapedagogiologia. 

40.  Pararreurbanologia. 

41.  Parassociologia. 

42.  Paratecnologia. 

43.  Psicossomatologia. 

44.  Prospectivologia. 

45.  Reciclologia. 

46.  Recinologia. 

47.  Serenologia. 

48.  Seriexologia. 

49.  Teaticologia. 

50.  Traforologia. 

 

Objetos. Eis, em ordem alfabética, 100 temas de investigação em Serenariologia, teórica 

e prática, para pesquisa referente ao laboratório Serenarium, passíveis de serem avaliadas pela 

consciência interessada: 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20302 

01.  Acervo: os artefatos do conhecimento disponibilizados para consulta ao serenauta. 

02.  Alimentação: a gastronomia do experimento e o local de refeições do Serenarium. 

03.  AM: a autoconscientização multidimensional vivenciada nos experimentos. 

04.  Apaziguamento: as autorreconciliações e heterorreconciliações nos experimentos. 

05.  Apoio: os locais intrafísicos de apoio pré e pós-experimento. 

06.  Aprendizagem: a condição de semperaprendência nos experimentos. 

07.  Arrimo: a condição de porta-assistidos das equipins. 

08.  Autocomprometimento: os autocompromissos firmados para a autevolução e de-

senvolvimentos posteriores. 

09.  Autoconfronto: os autenfrentamentos ocorridos nas fases do experimento. 

10.  Autocuras: as autorremissões ocorridas nas fases do experimento. 

11.  Autodesintrusão: os autodesassédios facultados pelo Serenarium. 

12.  Autolimites: os autolimites evolutivos identificados na fase intralaboratorial. 

13.  Autoposicionamentos: as autodefinições evolutivas nos experimentos. 

14.  Autorado: a produção grafopensênica e gesconológica nas fases do experimento. 

15.  Autorrecordações: as autevocações ocorridas na fase intralaboratorial. 

16.  Autorrevelação: as autodescobertas evolutivas na fase intralaboratorial. 

17.  Autossurpreendência: a surpreendência autevolutiva. 

18.  Banho: a sala de toillete do laboratório. 

19.  Binômio: as ocorrências relacionadas ao binômio apego-desapego. 

20.  CEV: as conexões do Serenarium com a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

21.  CI: o acesso ao Curso Intermissivo. 

22.  Ciclo: a vivência do ciclo simulcognitivo presente-passado-futuro de si mesmo na 

fase intralaboratorial. 

23.  Completismo: a completude ou não das 72 horas de permanência no Serenarium. 

24.  Compreensão: a capacidade de autocompreensão evolutiva e automanejo traforista 

dos próprios trafares e trafais. 

25.  Comunicabilidade: a comunicação interdimensional entre a equipin e a equipex do 

Serenarium. 

26.  Concepção: a Arquitetura e Engenharia construtiva do Serenarium. 

27.  Conexões: as associações ideativas relevantes, originais. 

28.  Confrontos: as expectativas anteriores e a realidade factual dos experimentos. 

29.  Cons: a recuperação de cons magnos. 

30.  Crescimento: as crises de crescimento autevolutivas no experimento. 

31.  Depuração: as catarses autevolutivas amparadas na fase intralaboratorial. 

32.  Descanso: o sono reparador no experimento. 

33.  Dinamização: a aceleração sadia da História Pessoal. 

34.  Empenho: a lei do maior esforço evolutivo. 

35.  Equilíbrio: a autovivência da homeostasia holossomática no experimento. 

36.  Equipexes: a atuação das equipes extrafísicas de consciexes amparadoras especia-

listas. 

37.  Equipins: a atuação das equipes intrafísicas de conscins voluntárias especialistas. 

38.  Esclarecimentos: a tares característica do Serenarium. 

39.  Estatísticas: o levantamento estatístico dos experimentos por laboratório e campus 

conscienciológico. 

40.  Estresse: os estressamentos ocorridos nas fases do experimento. 

41.  EV: a autovivência dos estados vibracionais nas fases do experimento. 

42.  Evocação: a qualidade das evocações pensênicas nas fases do experimento. 

43.  Exemplificação: o autexemplarismo cosmoético no experimento. 

44.  Expansão: a amplificação da autoconsciencialidade na fase intralaboratorial. 

45.  Extrafisicalidade: a autovivência temporária na dimensão extrafísica na fase intra-

laboratorial. 

46.  Extravasamento: as extrapolações autevolutivas no Serenarium. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20303 

47.  FEP: a Ficha Evolutiva Pessoal no experimento. 

48.  Finanças: os aspectos financeiros relevantes dos experimentos e serenautas. 

49.  Ganhos: os ganhos evolutivos decorrentes do experimento. 

50.  Gerenciamento: as principais ocorrências da equipe de coordenação. 

51.  Grupocarma: a autovivência do curso grupocármico. 

52.  Holomnemônica: o acesso do serenauta à holomemória. 

53.  Holopensene: a atuação do holopensene do Serenarium sobre o serenauta. 

54.  Humor: o humor do serenauta e dos membros da equipin. 

55.  Incubadora: a incubagem autevolutiva. 

56.  Influência: as repercussões holopensênicas da implantação do Serenarium nas Insti-

tuições Conscienciológicas sedes, a curto, médio e longo prazos. 

57.  Infraestrutura: a manutenção e a higienização do Serenarium. 

58.  Interassistencialidade: as interassistências intrafísicas e extrafísicas. 

59.  Intervenção: a cirurgia de destino durante o experimento. 

60.  Isolamento: os efeitos do isolamento intrafísico durante o experimento. 

61.  Lista: o acesso e as ações relativas à lista de credores durante o experimento. 

62.  Mapeamento: o rastreamento, a identificação e o acompanhamento de ICs nas de-

mandas de implantação interassistencial do Serenarium. 

63.  Marcação: as ocorrências durante o agendamento dos experimentos. 

64.  Maxifraternismo: as autovivências e maxifraternismo no experimento. 

65.  Metodologia: as abordagens e os cuidados intrafísicos e extrafísicos dispensados 

aos serenautas pelas equipins e equipexes. 

66.  Metrologia: o autovivenciograma aplicado nos experimentos. 

67.  Minuciosidade: o detalhismo nas fases do experimento. 

68.  Pacificismo: a autopacificação vivenciada no Serenarium. 

69.  Parabalanço: o balanço proexológico e autevolutivo no experimento. 

70.  Paracalculismo: o calculismo cosmoético no experimento. 

71.  Paracomunicabilidade: a comunicação interdimensional entre serenauta e equipex 

do Serenarium. 

72.  Paraconfluências: os encontros e as visitas extrafísicos nas fases do experimento. 

73.  Parafenômenos: a Parafenomenologia no experimento. 

74.  Paramonitoria: o paramonitoramento no experimento. 

75.  Paraprocedência: o reencontro com a paraprocedência no experimento. 

76.  Pararrealidade: o descortinamento da autorrealidade seriexológica. 

77.  Paratecnologia: o aparelhamento tecnológico extrafísico utilizado no Serenarium. 

78.  Paraterapia: a paraterapêutica do Serenarium. 

79.  Paratransfusão: a ocorrência da paratransfusão ortopensênica. 

80.  PC: as projeções conscienciais nas fases do experimento. 

81.  Pensenidade: os padrões pensênicos do serenauta e da equipin nas fases do experi-

mento. 

82.  Perdão: o autoperdão e o heteroperdão no experimento. 

83.  Períodos: as fases de compressão e descompressão do serenauta no pré e pós-expe-

rimento. 

84.  Perspectivas: as prospectivas autevolutivas. 

85.  Pontuais: o experimento pontual no Serenarium. 

86.  Preparo: os laboratórios conscienciológicos utilizados na fase pré-experimento. 

87.  Receptibilidade: o acolhimento realizado por equipins e equipexes ao serenauta. 

88.  Resiliência: a perseverança do serenauta nas fases do experimento. 

89.  Retribuição: a gratidão retributiva cosmoética durante o experimento. 

90.  Saídas: as excursões extrafísicas nas fases do experimento. 

91.  Sala: o escritório do Serenarium. 

92.  Saturação: os efeitos da saturação consciencial no experimento. 

93.  Saúde: a atuação das equipins de saúde do Serenarium. 
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94.  Semiesfera: o ambiente da semiesfera do laboratório. 

95.  Seriados: os experimentos seriados no Serenarium. 

96.  Técnicas: os procedimentos técnicos conscienciológicos aplicados pelo serenauta na 

fase intralaboratorial. 

97.  Tempo-espaço: as impressões pessoais quanto ao tempo-espaço na fase intralabora-

torial. 

98.  Vigília: o plantão intrafísico do experimento. 

99.  Viragem: o turning point autevolutivo. 

100.  Visão:  a análise do sobrepairamento versus a macrovisão no experimento. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 Serenariologia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Fluxo  pesquisístico  multidimensional:  Pesquisologia;  Neutro. 

08.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Paraterapêutica  do  Serenarium:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Paratransfusão  ortopensênica:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Serenarium:  Laboratoriologia;  Homeostático. 

14.  Serenauta:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  SERENARIOLOGIA  OPORTUNIZA  A  AUTOCOGNIÇÃO  

PROFUNDA  DAS  VERDADES  AUTEVOLUTIVAS  NA  DIRE-
ÇÃO  DA  AUTOSSERENIZAÇÃO,  A  PARTIR  DA  PESQUISA  

MULTIDIMENSIONAL  NO  LABORATÓRIO  SERENARIUM. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já admite autovivenciar a pesquisa consciencio-

lógica avançada proposta pelo Serenarium? Quais investigações podem manter a motivação ínti-

ma rumo à Autosserenologia? 
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S E R E N A R I U M  
( L A B O R A T O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Serenarium é o laboratório conscienciológico constituído por base intra-

física propícia ao estabelecimento de conexão interdimensional destinada à imersão e autoconcen-

tração da conscin  experimentadora durante 72 horas consecutivas, em condições de total isola-

mento voluntário, direcionada à autopesquisa, captação de neoverpons autevolutivas otimizadoras 

de autenfrentamentos exitosos (recins) e reciclagens existenciais (recéxis), planificadas a partir da 

Heurística Pessoal, com base em fatos e parafatos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo serenar deriva do idioma Latim, serenare, “serenar; fazer ou 

tornar sereno”. Apareceu no Século XVI. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; lo-

cal; receptáculo”. 

Sinonimologia: 01.  Laboratório radical da Heurística. 02.  Laboratório consciencioló-

gico da Serenologia. 03.  Laboratório de planificação evolutiva. 04.  Casulo interdimensional au-

toconsciencioterápico. 05.  Redoma de autorreflexão mudancista. 06.  Conscienciosfera reciclado-

ra. 07.  Bolha propulsora de recins cirúrgicas. 08.  Câmara autoverponogênica. 09.  Incubadora 

autevolutiva. 10.  Ambiente catalisador da holomaturidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas Serenarium, Serenarium idealizado e Serenarium 

operante são neologismos técnicos da Laboratoriologia. 

Antonimologia: 01.  Laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 02.  Acoplamen-

tarium. 03.  Laboratório da ciência convencional. 04.  Acampamento lúdico. 05.  Ambiente dis-

persor da autopensenidade. 06.  Base intrafísica pessoal. 07.  Incubadora antievolutiva. 08.  Audi-

tório grupal. 09.  Tertuliarium. 10.  Spa. 

Estrangeirismologia: o pit stop autorreflexivo; o turning point evolutivo; o hic et nunc 

multiexistencial; o shelter autopesquisístico; o rapport com equipex técnica; o Heuristicarium;  

o Paraperceptarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às Paratécnicas Heurísticas. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Serenarium: 

autopacificação crescente. Serenarium: automergulho evolutivo. Serenarium: balanço autevoluti-

vo. Serenarium: autodesassédio prático. Serenarium: heurística autevolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Heurística Autevolutiva Cosmoética; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopense-

nidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os ortopensenes, a ortopensenidade; os parapen-

senes; a parapensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopen-

senidade; os intermissiopensenes; a intermissiopensenidade; a identificação do materpensene pes-

soal; o holopensene de acolhimento extrafísico; o holopensene pró-amplificação das autoconsci-

encialidades ao máximo. 

 

Fatologia: o autencantoamento cosmoético; a autexperimentação de ponta planejada  

e amparada; o autodesnudamento cosmoético; a decisão do autenfrentamento até as últimas con-

sequências; o início do experimento no ato da inscrição; o recolhimento íntimo; a consciência 

operando o reencontro consigo mesma; a autevocação voluntária sadia; o abertismo lúcido peran-

te a própria realidade intraconsciencial; a assessoria técnica no automergulho intraconsciencial; as 

autorrevelações surpreendentes da própria realidade intraconsciencial; a passividade alerta para as 
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autodescobertas; o balanço existencial; a autochecagem dos acertos e erros; a autocosmoética vi-

venciada; o entendimento dos autolimites evolutivos; o autoacolhimento traforista; o heteroaco-

lhimento fraterno; a autosserenidade; a autopacificação teática. 

 

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

zação multidimensional (AM); a amparabilidade; a autovivência temporária na dimensão extrafí-

sica; a repaginação das propostas intermissivistas; a autaprendizagem de trabalhar com a equipex; 

as extrapolações parapsíquicas; o aumento da capacidade autocrítica diante dos atos e paraatos;  

o amplo campo da Parafenomenologia Interassistencial; o paradiálogo com os amparadores extra-

físicos; o parabalanço no laboratório intermissivo do planejamento proexológico junto à equipex; 

o vislumbre da retro-holomemória (Mnemossomatologia); o reencontro com a paraprocedência; 

os choques de realidades patrocinados pela equipex; as projeções conscienciais interassistenciais; 

as repercussões energéticas percebidas pelos voluntários em decorrência do parapúblico a ser 

assistido em cada experimento do Serenarium; as retrocognições; as precognições; as inspirações 

extrafísicas; a interassistência grupocármica extrafísica; o paratendimento VIP; a pararreurbaniza-

ção; a paraterapêutica precisa, a laser. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o megassinergismo ambiente otimizado–intraconsciencialidade des-

pojada–equipex acolhedora; o sinergismo amparadores-assistidos; o sinergismo silêncio-autor-

reflexão-inspiração; o sinergismo autocrítica-autorrealismo-automaturidade; o sinergismo auto-

discernimento aplicado−calculismo cosmoético; o sinergismo equipin-equipex potencializando  

a interassistencialidade; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tocognição-autopacificação. 

Principiologia: o princípio de intencionar o melhor para todos; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP) perante a multidimensionali-

dade; a compreensão maior, profunda e abrangente do princípio da evolução grupal interassis-

tencial; o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio da autorganização proexológi-

ca; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio da retribuição cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às recins. 

Teoriologia: a teoria e a prática da autevolução consciente; a teoria conscienciológica 

do traforismo; a teoria da autenticidade consciencial; a teoria da autoverpon recicladora; as teo-

rias da Heuristicologia aplicadas à autevolução. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da acalmia mental; a técni-

ca da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica da acrobacia mentalsomática; as técnicas 

autoconscienciométricas; as técnicas da recin e da recéxis; as técnicas projetivas; a técnica do 

sobrepairamento analítico; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da associação de 

ideias; a técnica da câmara de reflexão; a técnica da madrugada. 

Voluntariologia: a equipe de voluntários do campus ARACÊ; o aprofundamento do vín-

culo interassistencial na equipe de voluntários especializados no Serenarium. 

Laboratoriologia: o Serenarium; o laboratório conscienciológico de Autopesquisolo-

gia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório consciencio-

lógico Cosmocognitarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Autexperimen-

tologia; o Colegio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; 

o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Heuristicologia; o Colégio Invisível da 

Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos da imersão de 72 horas em ambiente laboratorial otimizado;  

a neutralização dos efeitos danosos do egoísmo na autevolução; as neoideias sendo efeitos do 

omniquestionamento; o efeito pró-cognitivo do paradidatismo aplicado pela equipex; o efeito ca-

talisador do autoinventariograma na paratualização evolutiva; o efeito da vontade enquanto  
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o primeiro poder da consciência; o efeito das escolhas pessoais nas multiexistências; o efeito das 

extrapolações mentaissomáticas na ampliação das perspectivas evolutivas; os efeitos catárticos 

das autorreciclagens; os efeitos crescentes da autopacificação. 

Neossinapsologia: o conceptáculo de neossinapses; as neossinapses em rede; as neos-

sinapses atacadistas; as neossinapses fulcrais; as neossinapses da recin; as neossinapses da re-

céxis; as neossinapses da recuperação de megacons; a aquisição de neossinapses heurísticas au-

tevolutivas. 

Ciclologia: o ciclo ideativo de verpons; o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo 

simulcognitivo presente-passado-futuro de si mesmo. 

Enumerologia: o ato de se decidir intimamente pelo experimento; o ato de se inscrever 

publicamente; o ato de se posicionar multidimensionalmente; o ato de se perceber interassisten-

cialmente; o ato de se autoconscienciometrizar profundamente; o ato de se autenfrentar traforisti-

camente; o ato de se autorreeducar evolutivamente. 

Binomiologia: o binômio retrospectiva-prospectiva; o binômio detalhismo-exaustivida-

de; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio pensar grande–realizar bem. 

Interaciologia: a interação Serenarium–Central Extrafísica da Verdade (CEV); a inte-

ração multidimensional onipresente; a interação autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático;  

a interação Autoconscienciometrologia (traços conscienciais)-Interassistenciologia (necessidades 

evolutivas); a interação autodesassédio-autocoerência-autoconfiança; a interação mais autodis-

cernimento–menos queixa; a interação autenfrentamento–autorreciclagem existencial; a intera-

ção autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial; a interação autoincorruptibilidade–pa-

cificação íntima; a interação abertismo consciencial–cosmovisão; a interação Evoluciologia-Se-

renologia. 

Crescendologia: o crescendo tarístico ao longo do experimento; o crescendo auten-

frentamento-autossuperação-automotivação; o crescendo crise-crescimento; o crescendo erro- 

-correção-prevenção; o crescendo evolutivo compreensão-renovação; o crescendo evolutivo da 

interpretação pessoal de si mesmo; o crescendo Autopesquisologia-Automaturologia. 

Trinomiologia: a admissão do trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; 

o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–serenismo; o trinômio autenticidade-originali-

dade-singularidade; o trinômio Experimentologia-Cogniciologia-Verponologia. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-determinação-posicionamento; o polinô-

mio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio (autoconsciencioterápico) 

autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo ansiosismo / maturidade; o antagonismo dispersão 

/ concentração. 

Paradoxologia: o paradoxo da aparente solidão intrafísica; o paradoxo da introspec-

ção extrapoladora; a regra conscienciológica paradoxal “entrar em si” (egocentrismo) para 

“sair de si” (altruísmo); o paradoxo da antiemotividade superafetuosa; o paradoxo de a evolu-

ção ser individual mas, a rigor, ninguém evoluir sozinho. 

Politicologia: a autodiscernimentocracia; a autopesquisocracia; a assistenciocracia;  

a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a autexperimentofilia; a autocoerenciofilia; a autorreciclofilia; a cosmoetico-

filia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a autevoluciofobia; a claustrofobia; a isolofobia; a neofobia impossibilitan-

do o descortinar da multidimensionalidade. 

Sindromologia: a superação lúcida da síndrome da autovitimização; a profilaxia da sín-

drome da subestimação consciencial; a remissão da síndrome do egoísmo; a abolição da síndro-

me de Gabriela. 

Maniologia: a prevenção da mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento  

das necessidades evolutivas. 

Mitologia: o mito do Oráculo; a desconstrução do mito da aceleração evolutiva sem au-

todesassédio. 
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Holotecologia: a autexperimentoteca; a autocognoteca; a recexoteca; a proexoteca;  

a holomnemoteca; a evolucioteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Laboratoriologia; a Serenologia; a Intraconscienciologia; a Holo-

maturologia; a Catalisologia; a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Autoparapercepcio-

logia; a Pangrafologia; a Autocosmovisiologia; a Heuristicologia; a Intermissivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin serenauta; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agendador; o agente retrocognitor; o amparador in-

trafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

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

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

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

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

 

Femininologia: a acoplamentista; a agendadora; 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 reeduca-

dora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens vi-

gilans; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Serenarium idealizado = o laboratório conscienciológico destinado  

à imersão e autoconcentração do experimentador durante 72 horas consecutivas, planejado e em 

fase de construção; Serenarium operante = o laboratório conscienciológico destinado à imersão 

e autoconcentração do experimentador durante 72 horas consecutivas, construído e em pleno fun-

cionamento. 

 

Culturologia: a cultura da aceleração da História Pessoal; a cultura da anticonflituosi-

dade; a cultura da Autexperimentologia Evolutiva; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cul-

tura da Autolucidologia; a cultura da comunicação interdimensional; a cultura da Autevolucio-

logia. 

 

Propositura. A proposta de criação do laboratório radical da Heurística – Serenarium  

– ocorreu em 2000, em Domingos Martins, Espírito Santo, durante visita ao terreno do futuro 

Campus ARACÊ. 

Cronologia. Em 11.12.2004 foi inaugurado o primeiro Serenarium no Planeta, no Cam-

pus ARACÊ, Espírito Santo, Brasil, por ocasião do 17º Congraçamento das ICs. No mesmo cam-

pus, o segundo Serenarium foi inaugurado em 21.04.2006, e o terceiro em 09.05.2008. Locali-

zam-se em ambiente próprio denominado Praça Laboratorial 2 e contam com o Centro de Apoio 
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ao Serenarium (CAS). Existem, até o presente momento, esses 3 laboratórios ativos na CCCI 

(Ano-base: 2012). 

 

Estatisticologia. O primeiro experimento no Serenarium ocorreu de 03 a 06.01.2005. 

Eis, por exemplo, na ordem lógica, dados relativos ao universo de 154 experimentos realizados 

até o momento (Ano-base: 2012): 

1.  Pesquisadores. 112 pesquisadores, da CCCI, realizaram experimentos, sendo 73 

mulheres e 39 homens. 

2.  Média. A média de experimentos por pesquisador foi 1,37. O número máximo de ex-

perimentos realizados pelo mesmo pesquisador foi de 7. 

3.  Experimentos. O total de experimentos (ano) foi: 24 experimentos (2005); 15 experi-

mentos (2006); 20 experimentos (2007); 21 experimentos (2008); 17 experimentos (2009); 13 ex-

perimentos (2010); 30 experimentos (2011) e 14 experimentos (2012). 

 

Objetivos. Segundo o Manual do Laboratório Radical da Heurística – Serenarium, eis, 

em ordem lógica, 3 objetivos do experimento: 

1.  Verpons. Captar ideias originais das dimensões extrafísicas evoluídas, prioritárias 

à evolução da consciência, e do Curso Intermissivo (CI), através da comunicação interdimensio-

nal. 

2.  Ideias inatas. Acessar ideias trazidas na Paragenética, úteis à compreensão e ao de-

senvolvimento da programação existencial (proéxis). 

3.  Autoconhecimento. Acessar ideias novas sobre si mesmo objetivando promover a re-

ciclagem existencial. Formular conceitos novos sobre si, a partir da associação das informações 

provenientes da holomemória. 

 

Isolamento. O isolamento físico durante 72 horas busca eliminar as interferências intra-

físicas de todas as naturezas, evitando o contato com fatores desviantes da concentração, dimi-

nuindo sobrecarga psíquica, parapsíquica, pensênica ou bioenergética, capazes de atuar como es-

táticas psíquicas, ruídos, atritos ou intrusões, deslocadas no fluxo heurístico do experimento, além 

de favorecer autorreflexão sobre o binômio apego-desapego. 

 

Equipes. Para realização do experimento no Serenarium, coexistem duas equipes sinér-

gicas: a equipe intrafísica (equipin) e a equipe extrafísica (equipex). 

Equipin. O papel de porta-assistidos da equipe intrafísica do Serenarium, expressa no 

polinômio acolher-orientar-encaminhar-acompanhar, extrapola a preparação do ambiente intrafí-

sico. 

Equipex. O papel da equipe extrafísica do Serenarium é acolher maxifraternalmente 

conscins e consciexes envolvidas em cada experimento, assistir e promover a tares, paraterapeuti-

camente, na dose exata, precisa, necessária e possível a cada serenauta, respeitando o livre arbítrio 

evolutivo, experimento a experimento. 

 

Taxologia. No universo da Experimentologia, eis a identificação dos 8 grupos compo-

nentes da equipin, responsáveis técnicos pelos experimentos no Serenarium, listados em ordem 

alfabética: 

1.  Agendamento: responsável pela agenda e encaminhamento das orientações pré-expe-

rimento. Faz interface com a equipe de saúde e, após confirmação da realização do experimento, 

acompanha os acertos financeiros. 

2.  Coordenação: responsável pelo gerenciamento global dos experimentos; coordena  

o check-in e o check-out do pesquisador no campus conscienciocêntrico. 

3.  Gastronomia: responsável pelo gerenciamento alimentar do experimento. Orienta  

o experimentador na escolha antecipada do cardápio e promove adaptações quando necessário. 

Responsável pela compra, estocagem e distribuição da alimentação em todas as fases do expe-

rimento. 
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4.  Higienização: responsável por manter o ambiente laboratorial limpo, arejado, equipa-

do e a rouparia higienizada. A limpeza estende-se ao entorno laboratorial. 

5.  Manutenção: responsável pela manutenção constante do laboratório. 

6.  Plantão: composta por 2 voluntários em condição de plantão durante as 72 horas de 

permanência do serenauta no experimento. Oferece suporte técnico completo, necessário à reali-

zação do mesmo, monitorando pesquisador e experimento. Preenche planilha de manutenção  

e melhorias do(s) laboratório(s) ao término do experimento. É equipe rotativa, definida antecipa-

damente, a cada experimento agendado. 

7.  Registro: responsável pela compilação dos dados técnicos das entrevistas e informa-

ções relevantes para registro histórico e pesquisa, respeitando-se a condição de sigilo experi-

mental. 

8.  Saúde: responsável pela validação do atestado de saúde apresentado pelo pesquisa-

dor, realiza registro clínico dos dados pessoais do experimentador relativos aos períodos pré  

e pós-experimento; responsável pelo acompanhamento técnico do serenauta quanto às condições 

da saúde holossomática, do check-in ao check-out. 

 

Infraestrutura. No universo da Intrafisicologia, o Serenarium apresenta infraestrutura 

técnica, otimizada, composta de 4 ambientes, permitindo ao serenauta a priorização total da auto-

pesquisa, a seguir descritos em ordem funcional: 

1.  Semiesfera. Área de arquitetura semiesférica destinada à aplicação de técnicas aními-

co-parapsíquicas objetivando captação de ideias originais e refazimento holossomático. Sugere- 

-se realizar as anotações pesquisísticas em local separado. Destacam-se 8 condições técnicas: as 

dimensões internas, com diâmetro de 7 m, tendem a minimizar os efeitos do perímetro de ação 

mais intensa das conexões energossomáticas; a parede com fundo infinito; a pintura e decoração 

na cor azul claro, propiciadora do relaxamento psicofisiológico; o leito redondo com base recua-

da, profilático quanto aos acidentes físicos nas descoincidências holossomáticas do serenauta;  

a poltrona confortável faculta condições necessárias à aplicação de técnicas conscienciológicas 

diversas; 4 janelas na parte superior, com telas de proteção, promovem a ventilação, orientam  

o serenauta temporalmente e evitam a entrada de insetos no ambiente; o aparelho de ar condicio-

nado otimiza as condições térmicas; luzes de emergência. 

2.  Escritório. Espaço destinado ao estudo e à Grafopensenologia. Destacam-se 6 condi-

ções técnicas: mobília com estante, bancada e poltrona compõem o ambiente de estudo, onde pre-

valece a concentração mentalsomática; ar condicionado; quadro branco magnético; notebook ex-

clusivo com programa próprio para digitação de textos; material de escritório; dicionários, livros 

técnicos e de autores conscienciológicos. Fica a critério do experimentador a utilização dos mes-

mos. Encontram-se ainda no ambiente calendário, relógio despertador, termômetro, desumidifica-

dor, lanternas e luzes de emergência. 

3.  Refeitório. Espaço destinado à alimentação. Evidenciam-se 4 aspectos: a mobília pla-

nejada composta de bancada, pia, geladeira e cadeira, para as refeições; o cardápio escolhido an-

tecipadamente, com alimentação customizada, saudável, em quantidade suficiente ao período de 

72 horas; armazenagem alimentar em geladeira-congelador e aquecimento em forno micro-ondas; 

refeições servidas pelo próprio pesquisador a serem consumidas em louça plástica, com talheres 

descartáveis. Encontram-se ainda no ambiente lanterna, luzes de emergência, telefone celular  

e interfone para contatos entre o serenauta e a equipin. 

4.  Banheiro. Espaço destinado à higiene somática. Destacam-se 3 itens: mobília plane-

jada otimizadora; ducha com aquecimento solar e energia elétrica; água quente e fria em todas as 

saídas hidráulicas. 

 

Ciclo. Do ponto de vista da Cronêmica, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 perío-

dos bem definidos de perduração, interatuantes, para o experimentador do Serenarium, homem ou 

mulher: 

1.  Pré-experimento. Consiste no ato do pesquisador ou pesquisadora inscrever-se, junto 

à equipe de agendamento, até o momento imediatamente anterior à entrada no Serenarium.  
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A chegada ao campus conscienciocêntrico ocorre com prazo de 2 dias à entrada no laboratório. 

Após a realização de 1 experimento laboratorial de 1h30 – escolhido pelo serenauta, e outro de 

3h30 – sorteado, aplicação da técnica do autovivenciograma, entrevista pré-experimento e checa-

gem das condições físicas, o experimentador tende a intensificar a introspecção, em momento de 

“descompressão” da intrafisicalidade. 

2.  Experimento propriamente dito. Consiste em imersão de 3 dias (72 horas), com en-

trada no laboratório na sexta-feira, às 9h, e saída na segunda-feira, às 9h. Ocorre em isolamento 

físico total (sem sair do laboratório ou fazer qualquer tipo de contato à distância), em processo de 

eliminação das rotinas e / ou muletas psicofisiológicas, e objetivo de ocupar o microuniverso 

consciencial com ideias, levando à saturação sobre determinado conteúdo, assunto ou tema. Tal 

condição concentrada, intraconsciencial, tende a causar estresse positivo, impacto em si mesmo, 

rompendo com restringimentos intrafísicos da conscin. 

3.  Pós-experimento. Consiste do período imediatamente posterior à saída do laboratório 

até o check-out do pesquisador do campus conscienciocêntrico. Realiza-se a entrevista pós-expe-

rimento, a checagem das condições físicas e liberação para estudo e / ou descanso no período de 

“compressão” de 24 horas para retorno à rotina intrafísica. 

 

Autodecidologia. O serenauta permanece com as chaves do laboratório durante os 3 dias 

de imersão, podendo interromper o experimento a qualquer momento, caso julgue necessário. 

Enquanto conduta-padrão, qualquer contato externo com a equipin significa o encerramento 

imediato do experimento. 

 

Ocorrências. Do ponto de vista da Autexperimentologia, eis, por exemplo, 20 ocorrên-

cias alfabeticamente ordenadas, relacionadas às 72 horas de permanência do serenauta no labora-

tório: 

01.  Acolhimento: sensação de acolhimento. 

02.  Alimentação: aumento da ingestão de líquidos; diminuição / aumento do apetite. 

03.  Amparo: monitoria extrafísica amparadora. 

04.  Assistencialidade: interassistência grupocármica. 

05.  Autolucidez: expansão da autolucidez. 

06.  Autopacificação: anticonflituosidade; serenidade íntima. 

07.  Balanço: retrospectiva da vida pessoal descrita ao modo de linha do tempo; balanço 

existencial. 

08.  Compreensibilidade: ampliação da capacidade de entendimento. 

09.  Equilíbrio: homeostasia holossomática. 

10.  Expectativas: extrapolação das expectativas quanto aos resultados do experimento. 

11.  Fenômenos: clariaudiência; clarividência; intuição; inspiração extrafísica; telepatia; 

precognição; retrocognição. 

12.  Grafopensene: intensificação da grafopensenidade. 

13.  Heterobservação: sensação de estar sendo observado por outra consciência (cons-

ciex ou conscin projetada). 

14.  Holopensene: parapercepção do holopensene laboratorial traduzido por autopacifi-

cação, acalmia e serenidade. 

15.  Ideias: acesso a ideias originais autevolutivas. 

16.  Permanência: vontade expressa de permanecer por mais tempo no laboratório. 

17.  Projetabilidade: descoincidência holossomática; projeções da consciência; encon-

tros extrafísicos. 

18.  Registro: transcrição minuciosa dos acontecimentos. 

19.  Técnicas: aplicação de técnicas projetivas; técnica da imobilidade física vígil e téc-

nica das 5 horas de reflexão. 

20.  Temporalidade: perda momentânea da noção do tempo. 
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Otimizações. Pelos conceitos da Holomaturologia, indicam-se, por exemplo, 20 postu-

ras ou condições ideais para o aproveitamento máximo do Serenarium, pelo futuro experimenta-

dor, expostas em ordem alfabética: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Anticonflituosidade. 

03.  Autenticidade: transparência. 

04.  Autoconscienciometria. 

05.  Autoparapsiquismo interassistencial. 

06.  Autopesquisa incessante. 

07.  Autorganização. 

08.  Bom humor. 

09.  Constância: automotivação; persistência. 

10.  CPC atuante. 

11.  Despojamento. 

12.  Higidez pensênica. 

13.  Mentalsomaticidade. 

14.  Neofilia: destemor. 

15.  Perfil interassistencial. 

16.  Projetabilidade lúcida. 

17.  Saúde holossomática. 

18.  Semperaprendência. 

19.  Senso de grupalidade. 

20.  Traforismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 Serenarium, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

13.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  AUTENCANTOAMENTO  COSMOÉTICO  INEVITÁVEL  GE-
RADO  PELO  SERENARIUM  DINAMIZA  A  AUTEVOLUÇÃO  

DAS  CONSCINS  MAIS  LÚCIDAS,  ATRAVÉS  DE  RECICLA-
GENS  PESSOAIS,  TRAFORISTAS  E  PACIFICADORAS. 
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Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o autodesnudamento evolutivo má-

ximo proposto pelo Serenarium? Já aceitou o desafio de aprofundar as autoverdades evolutivas 

nesse laboratório conscienciológico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Colângelo, Claudete; et al; Paradiásporas Assistenciais a partir do Laboratório Radical da Heurística  

– Serenarium; Artigo; Anais do I Congresso Internacional de Grupocarmologia; Foz do Iguaçu, PR; 22-25.05.08; 
Conscienciologia Aplicada; Revista; Ano 8; N. 7; 4 enus.; 14 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consci-

ência (ARACÊ); Domingos Martins, ES; 2008; páginas 110 a 121. 

2.  Conceição, Maria Izabel; Vieira, Meire; & Brilhante, Valéria; Laboratório Radical da Heurística – Se-

renarium; Artigo; Anais da I Jornada de Intrafisicologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-18.06.06; Conscienciologia Aplicada; 

Revista; Ano 4; N. 6; 3 enus.; 2 ilus.; 24 tabs.; 9 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consciência 
(ARACÊ); Domingos Martins, ES; 2006; páginas 4 a 24. 

3.  Fernandes, Ivanilda; et al.; Manual do Laboratório Radical da Heurística – Serenarium; revisor Núcleo 

de Saúde Consciencial da Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ; 42 p.; 4 caps.; 3 aden- 
dos; 58 citações; 15 enus.; 1 esquema; 1 gráf.; 1 ilus.; 2 tabs.; 10 refs.; 29,5 x 21 cm; espiralado; 5ª Ed. rev.; Núcleo Edito-

rial ARACÊ; Domingos Martins, ES; Julho, 2008; páginas 6 a 32. 

4.  Lückmann, Mariangela; Interassistencialidade e Perdologia; Artigo; Jornal da ARACÊ; Mensário; Ano  
7; N. 66; Domingos Martins, ES; Setembro, 2008; páginas 2 e 3. 
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S E R E N A U T A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O serenauta é a conscin, homem ou mulher, na condição de experimentora 

do laboratório conscienciológico Serenarium, em isolamento voluntário, no período de 72 horas 

consecutivas, tendo por objetivo priorizar a autopesquisa e a captação de ideias originais para as 

recins e recéxis necessárias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O vocábulo sereno procede do idioma Latim, serenus, “sereno; puro de nu-

vens; calmo; sossegado; tranquilo; quieto”. Surgiu no Século XV. O sufixo nauta deriva do idio-

ma Grego, nautes, “marinheiro; navegador; nauta; marujo”. 

Sinonimologia: 1.  Experimentador do Serenarium; experimentadora do Serenarium.  

2.  Conscin em retiro voluntário no Serenarium. 

Neologia. O vocábulo serenauta e as duas expressões compostas serenauta apriorista  

e serenauta neofílico são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Acoplamentista. 2.  Hóspede. 3.  Tertuliano. 

Estrangeirismologia: o open mind evolutivo; o holepack consciencial; o modus operan-

di amplificador da autopercepção e da parapercepção; o pit stop evolutivo; o upgrade intracons-

ciencial; o momentum evolutivo especial; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à pacificação íntima. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Serenidade: 

paz produtiva. Predisponhamo-nos ao serenismo. Serenismo: megameta evolutiva. O serenismo 

silencia. Serenismo: sucesso evolutivo. Nunca estamos sozinhos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; o abertismo autopensênico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; o holopensene da megafraternidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade; os neopensenes; a neopensenidade; a extrapolação pensênica; a profusão da grafopense-

nidade inspiradora; o contato com holopensene dos Serenões. 

 

Fatologia: as autorreflexões magnas dos serenautas; o recolhimento íntimo; a análise das 

questões e a desdramatização dos problemas pessoais; a autavaliação conscienciométrica no Sere-

narium; o balanço autoconscienciométrico; o balanço existencial; a autocompreensão da recin 

prioritária no momento evolutivo; a autorreciclagem existencial alinhada à autoproéxis; o descor-

tínio das pendências postergadas; a identificação de autoconflitos a serem superados; a elimina-

ção dos caprichos egocármicos; a evidência dos comportamentos infantis; a autoconvicção atra-

vés de vivências fenomenológicas; o planejamento da vida intrafísica; a reflexão da produtividade 

da vida intrafisica; a avaliação da autoinserção e adaptação na intrafisicalidade; a opção pela au-

sência de equipamentos eletrônicos propiciadores de devaneios durante o experimento; os dias 

matemáticos; a quebra de autoparadigmas; o autajuste consciencial; o isolamento físico do sere-

nauta eliminando as interferências intrafísicas externas; o recolhimento benigno; o isolamento en-

grandecedor e produtivo; a megautopesquisa consciencial; a autoconscientização quanto à inteli-

gência evolutiva (IE); a autanálise do gap teático; a autocompreensibilidade; a autorrenovação 

existencial; as autodecisões prioritárias; a autossuperação evolutiva; a autexposição visceral cos-

moética; o autodestemor cosmoético; o abertismo consciencial; o desassombro cosmoético do 

próprio porão consciencial; a acuidade sensorial; o autorreconhecimento de trafores; o compro-

metimento evolutivo; a identificação de trafores, trafares e trafais; a imersão em si; a autorrefle-
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xão profunda; a autoconvicção de nunca estar sozinho; a recuperação de cons magnos; o reconhe-

cimento do(a) duplista; o momento evolutivo ímpar; a reperspectivação de vida; a autolucidez 

quanto aos ajustes grupocármicos; a inevitabilidade de atuar com prioridades evolutivas; a eluci-

dação das consequências de ações em vidas anteriores; a vivência da fraternidade plena; a desdra-

matização multidimensional através do bom humor; o encontro periódico dos serenautas no Cam-

pus da Associação Internacional para Evolução da Consciência (ARACÊ). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os banhos energé-

ticos recebidos pelos serenautas; a autoconscientização multidimensional (AM); a interatividade 

multidimensional; a erudição multidimensional; a percepção da equipe extrafísica pelo autexperi-

mentador; o reconhecimento dos amparadores extrafísicos pessoais; a experiência da expansão 

consciencial; a rememoração do Curso Intermissivo (CI); a rememoração de vidas anteriores;  

a vivência de energias com padrões mais serenos; a exoprojeção; os extrapolacionismos parapsí-

quicos; a captação de verpons; a megaeuforização; o patrocínio de projeções amparadas; a dina-

mização da recuperação de cons; a participação de aulas extrafísicas; o paraisolamento interassis-

tencial; a clariaudiência; a sensação de estar consciex temporariamente, no Serenarium; o reco-

nhecimento de parcerias extrafísicas estagnadoras; a pangrafia; a compreensão da representativi-

dade e da liderança multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pacificação íntima–automegaeuforização; o sinergismo 

autovivência parafenomênica–autoconvicção além das experiências alheias; o sinergismo das 

associações de ideias. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de causa e efei-

to; o princípio da megafraternidade; o princípio do heteroperdão; o princípio da inseparabilida-

de grupocármica; o princípio da descrença (PD); o princípio da interassistencialidade parapsí-

quica; o princípio da evolução consciencial interminável; o princípio da autopensenização inin-

terrupta. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades evolu-

tivas. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do planejamento evolu-

tivo; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria das 

neoideias; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as téc-

nicas projetivas; a técnica das prioridades conscienciológicas produtivas; a técnica da homeos-

tasia holossomática; a técnica das compensações intraconsciencias; a técnica da associação de 

ideias; a técnica da cosmossíntese; a técnica da atomização cognitiva; a técnica da holomemória; 

a técnica da Heurística na autopesquisa. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntário pesquisador; o volun-

tário neofílico; a equipe de voluntários de apoio ao serenauta. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; 

o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da 

Despertologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paradireito-

logia. 

Efeitologia: o efeito halo das neoideias; o efeito do estado vibracional; o efeito da 

priorização evolutiva; o efeito da reperspectivação proexológica; o efeito impactante do silêncio 

oportuno. 
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Neossinapsologia: as neossinapses originadas nas autorreflexões; as neossinapses gera-

das a partir do isolamento autorreciclador; as neossinapses decorrentes da desopressão holopen-

sênica. 

Ciclologia: o ciclo pesquisístico pergunta-resposta-reflexões-conclusões-refutações-ne-

oconclusões. 

Enumerologia: o serenauta destemido; o serenauta parapsíquico; o serenauta autopaci-

ficado; o serenauta mentalsomático; o serenauta planejador; o serenauta autorreflexivo; o sere-

nauta intermissivista. 

Binomiologia: o binômio autodesassédio–pacificação grupal; o binômio apego-desa-

pego; o binômio pacifismo-universalismo; o binômio paz-reurbanização. 

Interaciologia: a interação equipex-serenauta na pesquisa à Enciclopédia da Conscien-

ciologia; a interação do serenauta com os próprios egos de retrovidas. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo erro-correção-acerto. 

Trinomiologia: o trinômio cerebelo-cérebro-paracérebro; o trinômio cérebro–paracé-

rebro–atributos conscienciais; o trinômio imaginação–criatividade–ideias originais. 

Polinomiologia: o polinômio inspiração-parapercepção-reflexão-anotação; o polinômio 

rememoração-autorresgate-autorreconciliação-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo plantochacras / coronochacra; o antagonismo soma 

/ mentalsoma; o antagonismo psicomotricidade / mentalsomaticidade; o antagonismo operário  

/ intelectual; o antagonismo Cerebelologia / Paracerebrologia. 

Paradoxologia: o paradoxo conscin-semiconsciex; o paradoxo isolacionismo intrafísi-

co–interatividade extrafísica; o paradoxo do isolamento intrafísico intensificador da conexão 

com o Cosmos; o paradoxo de intrafisicamente estar a sós, mas bem acompanhado extrafisica-

mente; o paradoxo de estar a sós e não se sentir sozinho. 

Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a projeciocracia; a proexocracia; a auto-

discernimentocracia; a autopesquisocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na ida às últimas consequências consigo mesmo; a lei 

do maior esforço evolutivo na opção do isolamento autoimposto. 

Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a priorofilia; a autocogniciofilia; a desafiofilia; 

a proexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a autossuperação do medo da solidão; a autofobia; a fobia da rejeição; a iso-

lofobia. 
Sindromologia: a síndrome da robotização existencial; a síndrome da despriorização 

existencial; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da 

pressa. 

Maniologia: a pesquisa das manias pessoais. 

Mitologia: a desconstrução do mito de a solidão ser a pior companhia. 

Holotecologia: a serenoteca; a heuristicoteca; a proexoteca; a egoteca; a experimento-

teca; a recexoteca; a evolucioteca; a pacificoteca. 
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Serenologia; a Evoluciologia; a Extrafisico-

logia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Parafenomenologia; a Priorologia; a Conscienciome-

trologia; a Energossomatologia; a Autopesquisologia; a Laboratoriologia; a Equilibriologia; a Lu-

cidologia; a Homeostaticologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista. 

 

Masculinologia: o serenauta; o pré-serenão vulgar; 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-
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tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólo-

go; o voluntário. 

 

Femininologia: a serenauta; a pre-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita;  

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

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

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

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

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

loga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens experimentator; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapi-

ens autolucidus; o Homo sapiens  fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: serenauta apriorista = a conscin experimentadora do laboratório cons-

cienciológico Serenarium de modo superficial e improdutivo por estar dominada pelos medos  

e preconceitos; serenauta neofílico = a conscin experimentadora do laboratório conscienciológico 

Serenarium de modo pleno e profundo, disposta a tirar partido evolutivo das vivências propicia-

das pela equipe de amparadores de função. 

 

Culturologia: a cultura heurística; a cultura da autopesquisa; a cultura focada na aute-

volução. 

 

Relatos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16 relatos de experimentos realizados 

pelos serenautas no Serenarium e publicados nos periódicos da ARACÊ: 

01. Aprimoramento. “O experimento gera vontade para o aprimoramento pessoal  

e proporciona a valorização do já conquistado”. 

02. Atualização. “No Serenarium me enxerguei por outro ângulo, atualizei o curricu-

lum vitae pessoal comigo mesmo no contexto dos valores”. 

03. Autorreconciliação. “Sintetizo o experimento em duas palavras: autorreconciliação 

e autorrenovação”. 

04. Câmara. “O Serenarium é a câmara de reflexão multidimensional de alto nível de 

interação e profundidade”. 

05. Conscientização. “O Serenarium torna, gradativamente, o inconsciente consciente. 

Conhecendo-se tecnicamente, a consciência deixa de fugir ou temer a si própria e aos desafios da 

autevolução lúcida”. 

06. Despertamento. “Encontrei o ponto mais silencioso do meu ser; fortaleci o pilar da 

minha vida, ressignificando fatos ocorridos na primeira infância. O experimento é o grande des-

pertar para pinçar a própria essência pessoal”. 

07. Holanálise. “O Serenarium é a oportunidade singular de realizar holanálise, ampliar 

o conhecimento de si próprio e realinhamento com os objetivos do Curso Intermissivo”. 

08. Oportunidade. “O experimento foi 1 mergulho em mim mesma. Com a presença 

constante da equipe extrafisica de amparadores, tive oportunidade de obter o retrato nítido de 

quem sou. Reconhecer os acertos e falhas pessoais permitiu-me delinear os próximos passos na 

vida intrafisica com mais autoconfiança e otimismo”. 

09. Patamar. “No Serenarium você é colocado em novo patamar evolutivo. Agora é fa-

zer a manutenção”. 

10. Pensata. “Defino o laboratório com a pensata: – Serenarium: prisão desaprisiona-

dora”. 
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11. Potenciais. “Este ambiente proporciona ao pesquisador buscar dentro dele poten-

ciais não utilizados”. 

12. Proéxis. “O experimento reforçou o compromisso com a proéxis. O Serenarium  

é o motor propulsor das reciclagens intraconscienciais”. 

13. Reajuste. “O Serenarium é, na prática, o reajuste de prioridades”. 

14. Realidade. “O laboratório propicia aprofundar na autopesquisa. É o encontro mar-

cante com a equipe de amparadores. Este experimento proporcionou ajustes e compreensão entre 

os patamares evolutivos já superados e os futuros ainda não vistos, evidenciando a realidade intra-

consciencial pessoal”. 

15. Realinhamento. “Houve realinhamento do veio proexológico. O Serenarium é a an-

tecipação intrafísica do Curso Intermissivo”. 

16. Retomada. “O Serenarium é o grande otimizador intrafísico para retomar a realiza-

ção da proéxis”. 

 

Laboratórios. Atualmente (Ano-base: 2014), existem 4 laboratórios Serenarium im-

plantados, sendo 3 no Campus ARACÊ, em Domingos Martins, Espírito Santo, e 1 no Campus da 

ASSINVÉXIS, em Foz do Iguaçu, Paraná. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 serenauta, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

06.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Isolamento  dignificador:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Reacesso  neossináptico:  Lucidologia;  Neutro. 

12.  Serenarium:  Laboratoriologia;  Homeostático. 

13.  Solidão  profícua:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

14.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

A  AUTODISPOSIÇÃO  DO  SERENAUTA  EM  ISOLAR-SE  POR  

3  DIAS,  DEMONSTRA  CORAGEM  PARA  APROFUNDAR   
EM  SI,  AMPLIANDO  A  AUTOCOMPREENSÃO  DOS  OBJETI-

VOS,  PRIORIDADES  EVOLUTIVAS  E  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se isolou voluntariamente durante 3 dias para 

refletir sobre a própria existência? Ou ainda não consegue ficar a sós consigo próprio? Considera 

a possibilidade de ser serenauta em futuro próximo? 
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S E R E N D I P I T I A    G R A F O P E N S Ê N I C A  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A serendipitia grafopensênica é a capacidade de a conscin escriba, homem 

ou mulher, catalisar a recepção parapsíquica de informações, fluxo ideativo, inspirações ou cons-

tructos originais, invulgares e verponológicos, durante a prática da redação conscienciológica em 

cooperação com equipex amparadora especializada, visando à precisão e à expansão pesquisísti-

cas destinadas à comunicação tarística. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo serendipitia vem do idioma Inglês, serendipity, “serendipitia”,  

e este do idioma Árabe, sarandib. O termo foi criado por Horace Walpole (1717–1797), escritor 

britânico, a partir da leitura do conto de fadas persa The Three Princes of Serendip, cujos heróis 

sempre faziam descobertas, acidentalmente ou por sagacidade, de coisas não procuradas. Surgiu, 

no idioma Inglês, em 1754. Apareceu, no idioma Português, no Século XX. O elemento de com-

posição grafo deriva do idioma Grego, grápho, “escrever; inscrever”. O vocábulo pensamento 

procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; consi-

derar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva do mesmo idioma Latim, 

sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impres-

sões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afeti-

va; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do idioma 

Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força 

em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Serendipidade grafopensênica. 2.  Criatividade grafada. 3.  Aptidão 

heurística grafopensênica. 4.  Inspiração inventiva grafopensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas serendipitia grafopensênica, serendipitia grafo-

pensênica eventual e serendipitia grafopensênica frequente são neologismos técnicos da Grafo-

pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Fechadismo grafopensênico. 2.  Ausência de registro de neoideias.  

3.  Falha na catálise grafada de neoverpons. 

Estrangeirismologia: o registro imediato do insight instantâneo; a heureka grafada;  

a open mind; o Grafopensenarium; o Serenarium; o Verbetarium; o Verponarium; o Tertuliari-

um; o upgrade heurístico; o breakthrough parapsíquico; o atilamento multidimensional full time; 

a sagacity geradora de neoideia; os flashes de vivência de cosmoconsciência. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à telepatia autoconsciente. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Serendipi-

tia: súbita iluminação. Insight: autopercepção súbita. Quem capta, registra. 

Citaciologia: – O acaso só favorece a mente preparada (Louis Pasteur, 1822–1895). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a serendipitia grafopensênica; o holopensene pessoal da escrita; o pense-

ne inspirado materializado na escrita; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hi-

perpensenidade; os equilibriopensenes; a equilibriopensenidade; os pacipensenes; a pacipenseni-

dade; o serenismo favorecendo a serendipitia grafopensênica; a mentalsomaticidade do penseni-

zar criativo; a predisposição pensênica do escriba; o fluxo pensênico neoideativo; a autexpressão 

singular pela grafopensenidade; a conexão pensênica com o amparador de função; o retropensene 

trazendo novas interpretações dos fatos; o envolvimento holossomático do pesquisador com  

o processo do registro grafopensênico; a afinidade pensênica favorecendo a canalização das idei-
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as; a evitação de preconceitos durante a serendipitia grafopensênica; o transe grafopensênico;  

o autodiscernimento aplicado na intrusão pensênica. 

 

Fatologia: o fluxo ideativo conduzido e amparado; a captação de ideias originais; a dis-

ponibilidade para a recepção de neoideias; a mente aberta para o novo; a capacidade cognitiva  

e inventiva do escriba; o caminho para as descobertas felizes e afortunadas; o dicionário cerebral 

polímata; o thesaurus; a erudição; a expansão da lucidez consciencial; o relaxe da mão; a escrita 

manual; a escrita digital; a vontade de obter autodescobertas; a criatividade desbloqueada; o au-

tenfrentamento dos travões da escrita; a ausência de prejulgamentos na recepção ideativa; a desre-

pressão intelectual; a desrepressão emocional; o despojamento lúcido; a atividade cerebral voltada 

para a criação; a desenvoltura das associações de ideias; a cura pelas palavras; os benefícios da 

grafoterapia; a criatividade aplicada no jogo das palavras cruzadas; o sequenciamento ideativo;  

a autoconsciência do período inventivo autoidentificado; a predisposição à criatividade mentalso-

mática; o taquipsiquismo direcionado às gescons; a interpretação repentina de fato vivenciado;  

a heterossugestão; o registro das sugestões mentais imediatamente após a captação; a anotação re-

sultante das ideias próprias acrescidas das paraideias do amparador extrafísico. 

 

Parafatologia: a inspiração após o estado vibracional (EV) profilático; o empenho da 

equipex amparadora para inspirar o escritor; o início de recins a partir de parafato intuído em pro-

jeção consciente; a visita extrafísica às parabibliotecas; a visão de si mesmo escrevendo na di-

mensão extrafísica; a assimilação simpática com consciex; a comunicação interconsciencial men-

talsoma a mentalsoma; os paradiálogos esclarecedores; a reconstituição por escrito de cenas da 

holomemória; a imagem de paralivro contendo paraletras grafadas; a desdramatização da escrita 

pela projeção consciente assistida; a visão panorâmica orientada por telepatia; a vivência da si-

mulcognição amparada; a clauriaudiência de palavra significativa; a compreensão de paraideias 

em bloco; o vislumbre da essência do conscienciês a partir da serendipitia grafopensênica; o para-

fenômeno da tradução parapsíquica; os insights heurísticos experimentados no Serenarium; as au-

todescobertas pesquisísticas captadas pelo acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a ver-

dade dos parafatos intuída durante a escrita; a expansão da psicosfera do escriba enquanto escre-

ve; a aplicação da intuição na dimensão extrafísica; o rapport mentalsomático de base pluriexis-

tencial; a fonte multidimensional inspiradora; a autoinspeção dos chacras encefálicos antes de es-

crever; a liberdade de acesso ao parapreceptor. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo escritor-amparador; o sinergismo mão-paramão; o si-

nergismo criatividade-paraimaginação; o sinergismo saúde mental–saúde emocional; o sinergis-

mo cérebro–paracérebro receptivo; o sinergismo percuciência parapsíquica–racionalidade para-

científica; o sinergismo intuição-inspiração. 

Principiologia: o princípio da Cosmoética; o princípio da intencionalidade hígida;  

o princípio do extrapolacionismo meritório; o princípio da liberdade criativa; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do autorrevezamento; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a decodificação dos códigos lin-

guísticos. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria das 

neoideias; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria do autodiscernimento multidimensio-

nal; as teorias da criatividade; a teoria da paracomunicação. 

Tecnologia: as técnicas de escrita; as técnicas autoconscienciométricas; as neotecnolo-

gias digitais; a técnica da escrita livre; a técnica de associações de ideias; a técnica do aprofun-

damento temático; a técnica de autexperimentografia projeciológica. 

Voluntariologia: o voluntariado exercido com abertismo consciencial; o voluntário cri-

ativo; a horizontalidade das interrelações no voluntariado proporcionando a criatividade; as ati-
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vidades de pesquisa e de escrita voltadas aos voluntários-pesquisadores; os registros realizados 

nos encontros de voluntariado das ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labo-

ratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do autovivenciograma;  

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autos-

sinaleticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório cons-

cienciológico da Tenepessologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Penseno-

logia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colé-

gio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível 

da Dicionariologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito da neoideia no microuniverso da conscin; o efeito da autodisponi-

bilidade pensênica na captação ideativa; o efeito da disciplina do escritor na conquista da seren-

dipitia grafopensênica; o efeito conscienciográfico da paracondução da mão do escriba. 

Neossinapsologia: o abertismo consciencial para a captação de neossinapses; o desen-

volvimento de neossinapses para autorrecepção ideativa; a intelectualidade proporcionando liga-

ções sinápticas. 

Ciclologia: o ciclo ler-escrever-reler; o ciclo soltura holochacral–grafopensenidade–se-

rendipitia grafopensênica; o ciclo autodisponibilidade-conexão-registro; o ciclo insight–ideia– 

–registro–palavra grafada–neoinsight; o ciclo heurístico; o ciclo reflexão-sensação-escrita- 

-esquema; o ciclo passividade alerta–intencionalidade hígida–inspiração–registro; o ciclo auto-

cognitivo vontade-relaxe-concentração-grafopensenização. 

Enumerologia: a serendipitia científica; a serendipitia energética; a serendipitia 

filosófica; a serendipitia intuitiva; a serendipitia numérica; a serendipitia parapsíquica; a seren-

dipitia pesquisística. 

Binomiologia: o binômio velha ideia–ideia nova; o binômio grafismo-agrafia; o binô-

mio destreza-leveza; o binômio relaxamento mental–relaxamento somático; o binômio canal con-

dutor–fluxo ideativo; o binômio lógica-paralógica; o binômio receptividade parapsíquica lúcida–

–mediunidade passiva. 

Interaciologia: a interação preceptorando-parapreceptor; a interação caneta-papel;  

a interação escriba lúcido–amparador tarístico; a interação grafoassistência-assistido; a intera-

ção autor-leitor; a interação significante-significado; a interação ideia-paraideia. 

Crescendologia: o crescendo ideia comum–neoideia–verpon; 

Trinomiologia: o trinômio mão-paramão-escrita; o trinômio ideia-signo-palavra; o tri-

nômio tenepes-parapsiquismo-grafopensenidade; o trinômio amparador-escritor-leitor; o trinô-

mio grafismo-Grafologia-grafoterapia; o trinômio disciplina-insistência-persistência; o trinômio 

arco voltaico–soltura corono-frontochacra–absorção de neoideias; o trinômio inspiração-criati-

vidade-originalidade; o trinômio extrapolacionismo parapsíquico–serendipitia–neoverpon. 

Antagonismologia: o antagonismo dispersão / expansão; o antagonismo gesto escritu-

ral / gesto grafofóbico; o antagonismo palavra doutrinária / palavra tarística; o antagonismo 

erudição qualificada / erudição supérflua; o antagonismo batopensene / heuristicopensene; o an-

tagonismo imagem / representação; o antagonismo símbolo sonoro / símbolo gráfico. 

Paradoxologia: o paradoxo de, por vezes, ser necessário esvaziar a mente para acessar 

novas ideias. 

Politicologia: a democracia ideativa; as políticas estimuladoras da liberdade de expres-

são; a democracia pura; a lucidocracia; as conexões mentaissomáticas de cunho político. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do antidesperdício de palavras; a lei da univer-

salidade das ideias assistenciais; a lei da liberdade de expressão. 

Filiologia: a heuristicofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia;  

a lexicofilia; a taristicofilia. 

Fobiologia: a grafofobia; a neofobia; a decidofobia anti-heurística; a amnesiofobia;  

a ideofobia; a cainofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Amiel; a síndrome 

da despriorização; a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome do ansiosismo; a síndrome 

da patopensenidade grafada. 

Mitologia: o mito de só escrever quando sente inspiração. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a grafoteca; a holoteca; a heuristicoteca; a cognoteca; 

a holomaturoteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Grafocomunicologia; a Linguisticologia;  

a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Cogniciologia; a Parafenome-

nologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin escriba; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o serenauta; o agente retrocognitor; o amparador ex-

trafísico; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o erudito; o intelectual; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o tenepessista;  

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

o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a serenauta; a agente retrocognitora; a amparadora ex-

trafísica; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a erudita; a intelectual; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens graphopensenicus; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Ho-

mo sapiens attentus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: serendipitia grafopensênica eventual = a autovivenciada esporadicamen-

te durante dinâmica parapsíquica; serendipitia grafopensênica frequente = a autovivenciada du-

rante a escrita diária e disciplinada de gescon pessoal. 

 

Culturologia: a cultura do grafismo; a cultura da anotação; a cultura da conexão pen-

sênica com o amparador; a cultura da leitura mentalsomática; a cultura da autorreflexão; a cul-

tura do abertismo consciencial; a cultura do universalismo; a cultura da pensenização cosmoé-

tica. 

 

Parapercepciologia. O desenvolvimento do parapsiquismo intelectual, pelo investimen-

to na captação pensênica perceptiva e paraperceptiva de ideias invulgares, possibilita a transfor-

mação da escrita simples em processo de serendipitia grafopensênica, desenvolvendo a qualidade 

da grafopensenidade e o taquipsiquismo gesconológico da conscin intermissivista. 

 

Grafopensenologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 34 fatores predisponentes  

à vivência da serendipitia grafopensênica, agrupados considerando a relação com a mentalsomati-

cidade, o parapsiquismo e a somaticidade: 

 

A.  Mentalsomaticidade: 

01.  Autodisponibilidade pacífica. 
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02.  Cognição. 

03.  Concentração. 

04.  Criatividade. 

05.  Dicionário cerebral analógico pessoal. 

06.  Erudição. 

07.  Estudo. 

08.  Intelectualidade. 

09.  Inteligência evolutiva (IE). 

10.  Inventividade. 

11.  Poliglotismo. 

12.  Postura assistencial. 

13.  Recuperação de cons. 

14.  Rotina intelectual útil. 

 

B.  Parapsiquismo: 

15.  Acoplamento áurico. 

16.  Assimilação energética. 

17.  Ativação dos chacras encefálicos. 

18.  Clariaudiência. 

19.  Chuveirada hidromagnética. 

20.  Desassimilação energética. 

21.  Descoincidência holochacral. 

22.  Domínio energético. 

23.  Estado vibracional (EV). 

24.  Manobras energéticas. 

25.  Participação em dinâmicas parapsíquicas. 

26.  Passividade alerta. 

27.  Prática da tenepes. 

28.  Semipossessão benigna. 

29.  Sinalética parapsíquica. 

 

C.  Somaticidade: 

30.  Atividades físicas diárias. 

31.  Carga horária de sono atendida. 

32.  Redução de estímulos e ruídos externos. 

33.  Relaxamento físico. 

34.  Saúde somática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 serendipitia grafopensênica, indicados para a expansão 

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

01.  Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

03.  Autocaptação  de  ideias:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Criatividade  intermissivista:  Verponologia;  Homeostático. 

07.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 
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10.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

12.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

 

INVESTIR  NO  AUTOPARAPSIQUISMO  MENTALSOMÁTICO  

DESENVOLVE  A  SERENDIPITIA  GRAFOPENSÊNICA,  HABI-
LIDADE  DE  CAPTAÇÃO  CRIATIVA,  SADIA,  AUTOLÚCIDA  

DE  NEOIDEIAS  EXTRAFÍSICAS  AOS  INTERMISSIVISTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva e fortalece posturas pessoais propícias  

à conexão com o amparo funcional para alcançar a serendipitia grafopensênica? Valoriza e inves-

te no processo criativo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Acoplamento Energético: Qualificando as Interações Energéticas com Pessoas 

e Ambientes no Dia a Dia (Estudo a partir do Laboratório Acoplamentarium); revisores Guilherme Kunz; et al.; 288  

p.; 8 caps.; 25 citações; 24 E-mails; 90 enus.; 6 fotos; 1 ilus.; 5 microbiografias; 100 perguntas; 9 técnicas; 22 websites; 

glos. 83 termos; 17 filmes; 60 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; 
páginas 17 a 239. 

2.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 

Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-
mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 

x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 168 a 206. 

3.  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; páginas 128, 219 e 312. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A serenosfera é a atmosfera holopensênica estabelecida pelo Serenão, em 

ambiente intra ou extrafísico, possibilitadora de recins, recéxis, reurbins e reurbexes, pela emana-

ção de elevado nível de lucidez e sustentação plena, permanente e equilibrada de energias home-

ostáticas, cosmoéticas, megadesassediadoras, megapacificadoras e megafraternas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo sereno procede do idioma Latim, serenus, “sereno; puro de nu-

vens; calmo; sossegado; tranquilo; quieto”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição sfe-

ra vem do mesmo idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”, e este do idioma Grego, sphaîra, “todo 

corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos em forma redonda; globo terrestre”.  

O vocábulo esfera apareceu também no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene serenológico. 2.  Ambiente pensênico do Serenão.  

3.  Psicosfera do Serenão. 4.  Bolha pensênica de megasserenidade. 5.  Oásis ortopensênico 

serenológico. 6.  Aura pensênica do Serenão. 7.  Conscienciosfera do Serenão. 

Neologia. O vocábulo serenosfera e as 3 expressões compostas serenosfera egocármica, 

serenosfera grupocármica e serenosfera policármica são neologismos técnicos da Serenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene assediador. 2.  Aura pensênica sombria. 3.  Ambiente 

pensênico entrópico. 4.  Psicosfera da consréu. 5.  Atmosfera pensênica da consbel. 6.  Bolha pa-

topensênica. 7.  Clima pensênico intimidador. 

Estrangeirismologia: a Era dos Serenões promovendo o upgrade terrestre; o high profi-

le evolutivo; a performance reurbanizadora nos ambientexes patológicos; o know-how cosmoético 

na assistência full time à Humanidade e Para-Humanidade terrestre. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Reurbanologia. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Serenosfe-

ra: energia reurbanizadora. Serenosfera: energia megapacificadora. Serenosfera: catalisadora 

evolutiva. A serenosfera harmoniza. A serenosfera reconcilia. Serenosfera: atuação megadesas-

sediadora. Paraconectemos a serenosfera. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Serenologia; os cosmopensenes; a cosmopense-

nidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenida-

de; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os nexopensenes; 

a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; o holopensene pessoal da megafraternidade sustentando cosmoeticamente  

a reurbanização do holopensene planetário; o holopensene entrópico; os baratropensenes; a bara-

tropensenidade; a retilinearidade autopensênica eliminando os patopensenes; os cifopensenes;  

a cifopensenidade; o holopensene da Cosmoética Destrutiva, base das reurbanizações. 

 

Fatologia: o espírito continental de maxifraternidade reurbanizando continentes; o mo-

delo do Homo sapiens pacificus expondo o momento crítico belicista atual da Terra; o anonimato 

assistencial (camuflagem evolutiva) sustentando as recins e recéxis das consciências ao derredor; 

a megamparabilidade intrafísica auxiliando nas catálises evolutivas pessoais, grupais e planetá-

rias; o fato de a serenosfera garantir o equilíbrio da vida na Terra; o fulcro irradiador da transafe-

tividade; a megaeutimia geradora de megaeuforizações; o ápice consciencial da Humanidade;  
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a exceção à regra do nível evolutivo humano; a onda de choque cosmoética renovadora de am-

bientes; a repercussão intrafísica da serenosfera percebida pelas megaextrapolações vivenciadas. 

 

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

nalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM); a sere-

nosfera australina cooperando na abertura do idioma espanhol para o Planeta; a serenosfera sus-

tentadora da reurbanização consciencial promovida pela Conscienciologia; a serenosfera promo-

tora da revolução ambiental; a serenosfera reurbanizadora na China e a abertura da cultura chine-

sa para o mundo; a consecução da tenepes oportunizando o acesso à serenosfera; a luz no fim do 

túnel para as consciências presas às próprias patologias multisseculares; a aura de megafraternida-

de iluminando os confins da Baratrosfera; a serenosfera otimizadora da produção das verdades re-

lativas de ponta da Conscienciologia; a usina bioenergética assistencial, defensiva e terapêutica;  

a atuação da serenosfera em prol do sistema inteligente do Universo Multidimensional; a refrata-

riedade absoluta perante a assedialidade; a superassistência multidimensional à psicosfera consci-

encial do Planeta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo serenosfera–esteio consciencial; o sinergismo pensenos-

fera-serenosfera; o sinergismo Serenão–Centrais Extrafísicas. 

Principiologia: o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; a compreensão profunda e abrangente do princípio da evolução grupal inte-

rassistencial; o princípio da evolução. 

Codigologia: a qualificação ininterrupta do código pessoal de Cosmoética (CPC) propi-

ciando a paraconexão com a serenosfera; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da 

Moral Cósmica. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do Homo sapiens pacifi-

cus; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário; a teoria da evolu-

ção em grupo; a teoria da evolutividade continuada; a teoria do omniespecialismo no âmbito da 

Serenologia; a teoria da megafraternidade; a teoria da paz; a teoria do perdão; a teoria do extra-

polacionismo. 

Tecnologia: a técnica da ilha de ortopensenidade; a técnica do resgate extrafísico;  

a técnica da cosmovisão; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da anticonflituosidade- 
-autopacificação; a técnica da tenepes; a Paratecnologia. 

Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado da reurbanização extrafísica da 

Terra; o voluntariado e paravoluntariado da megapacificação cosmoética; o voluntariado e pa-

ravoluntariado anônimo; o voluntariado e paravoluntariado da maxifraternidade; o voluntariado 

e paravoluntariado maduros da Conscienciologia. 

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

cienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório cons-

cienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório consci-

enciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o labora-

tório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da paz; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS); o Colégio Invisível da Pararreur-

banologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciolo-

gia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colé-

gio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio In-

visível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da megapotência energética do Serenão ao promover a homeostase 

do holopensene da Terra; os efeitos pacificadores da serenosfera; o efeito impactante do holo-
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pensene homeostático, megrafraterno e universalista no Hospital-Escola da Terra; os efeitos re-

urbanizadores da serenosfera na paratroposfera planetária; os efeitos evolutivos da omissão su-

peravitária; os efeitos catalisadores da serenosfera no grupocarma; o efeito da refratariedade 

cosmoética do Serenão perante os assediadores extrafísicos; o efeito reciclador do encontro pro-

jetivo com o Serenão; o efeito halo da megasserenidade no ambiente circundante; o efeito expan-

sor mentalsomático da força presencial cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela ampliação do mentalsoma na paraco-

nexão com a serenosfera; as neossinapses serenológicas; as neossinapses megafraternas; as ne-

ossinapses geradas pela megaeuforização; as neossinapses geradas pelo extrapolacionismo pa-

rapsíquico; as neossinapses antibelicistas; as neossinapses paracirúrgicas produzidas pela ree-

ducação consciencial; as neossinapses evolutivas prevalecendo sobre as retrossinapses bélicas; 

as neossinapses advindas do choque catalisador evolutivo cosmoético da serenosfera. 

Ciclologia: o resultado reurbanizador do ciclo da megassistência planetária constante. 

Enumerologia: o holopensene das reurbanizações antiestigmatizadoras; o holopensene 

da harmonização planetária; o holopensene do acolhimento continental; o holopensene da mega-

pacificação interconsciencial; o holopensene da interassistencialidade irrestrita; o holopensene da 

megafraternidade expandida; o holopensene do anonimato do Serenão. 

Binomiologia: o binômio megafraternidade-megadesassedialidade; o binômio serenida-

de-benignidade; o binômio serenosfera-reurbanização; o binômio serenosfera-maxiuniversa-

lismo. 

Interaciologia: a interação serenosfera–primener permanente; a interação megadesas-

sédio–anticaos planetário; a interação magnanimidade–anonimidade cosmoética; a interação se-

renosfera reurbanizadora extrafísica–serenosfera reurbanizadora intrafísica. 

Crescendologia: o crescendo pré-serenão–Serenão–Consciex Livre (CL); o crescendo 

assistência egocármica–assistência grupocármica–assistência policármica; o crescendo anoni-

mato egocêntrico centrípeto–anonimato maxifraterno centrífugo; o crescendo Melexarium-Sere-

narium; o crescendo psicosfera instintiva animal–psicosfera mentalsomática serenológica. 

Trinomiologia: o trinômio serenosfera–psicosfera megasserena–ambiente reurbaniza-

dor; o trinômio anticonflitividade-antirrepressividade-antiassedialidade; o trinômio serenidade- 

-hiperacuidade-simplicidade. 

Polinomiologia: o polinômio megapacificação–mega-harmonização–megaeuforização–

–megasserenização; o polinômio serenosfera-catálise-reciclagem-reurbanização; o polinômio 

serenosfera-megassistência-megarrecin-megarrecéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo Baratrosfera / serenosfera; o antagonismo perturba-

ção / equilíbrio; o antagonismo energia psicossomática / energia mentalsomática; o antagonismo 

submissão energética / ascendência energética; o antagonismo idolatrias sectárias / camuflagem 

evolutiva; o antagonismo grosseria / delicadeza; o antagonismo precariedade energética / pleni-

tude energética; o antagonismo mediocridade / refinamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da megassistência multidimensional planetária ocorrer nos 

bastidores da História da Humanidade (anonimato cosmoético); o paradoxo da simplicidade evo-

lutiva perante a complexidade da consciência. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a homeostaticocracia; a assistencio-

cracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da Paradireitologia; as leis da Cos-

moeticologia; a lei da Evoluciologia aplicada às reurbanizações extrafísicas. 

Filiologia: a cosmofilia; a fraternofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a assistenciofi-

lia; a parassociofilia; a reurbanofilia. 

Holotecologia: a serenoteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca; a assistencioteca; a cons-

ciencioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Reurbanologia; a Reurbexologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Assistenciologia; a Evoluciologia; a Pacifismologia; a Recexologia; a Parassistenciologia;  

a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Meritologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; o ser anônimo cosmoético; o ser multidimensional; o ser teático in-

corruptível; o ser traforista exemplar; o ser universalista prático; a conscin exceção à regra; a Pré- 

-Conscientia libera; a megaconscin; a conscin policármica; a consciência plenamente harmoniza-

da; a consciência interplanetária; a consciência anticonflitiva; a conscin líder singular; o ser ideal. 

 

Masculinologia: o Serenão; o catalisador da evolução consciencial; o atacadista consci-

encial maduro; o completista existencial de proéxis magna; o gênio evolutivo; o conscienciólogo 

experiente; o paraconsciencioterapeuta veterano; o epicon competente; o inversor autoconsciente; 

o pensenedor-mor do holopensene mais duradouro; o projetor ideal em serviço; o tarefeiro da ta-

res; o reurbanizador multidimensional; o megalíder evolutivo; o multicompletista milenar; o su-

perepicon humano; o intelectual prodigioso; o intermissiólogo; o portador de macrossoma; o eru-

dito multidimensional. 

 

Femininologia: a Serenona; a catalisadora da evolução consciencial; a atacadista consci-

encial madura; a completista existencial de proéxis magna; a gênia evolutiva; a consciencióloga 

experiente; a paraconsciencioterapeuta veterana; a epicon competente; a inversora autoconsciente; 

a pensenedora-mor do holopensene mais duradouro; a projetora ideal em serviço; a tarefeira da 

tares; a reurbanizadora multidimensional; a megalíder evolutiva; a multicompletista milenar; a su-

perepicon humana; a intelectual prodigiosa; a intermissióloga; a portadora de macrossoma; a eru-

dita multidimensional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapi-

ens reurbanisator; o Homo sapiens sapientissimus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo 

sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens maxifraternus; o Homo sapiens omnicatalysator. 
 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: serenosfera egocármica = o holopensene do Serenão, catalisando o nível 

evolutivo pessoal, ascendente, das consciências ao derredor; serenosfera grupocármica = o holo-

pensene do Serenão, acelerando as reconciliações interpessoais dos grupos ao derredor; serenos-

fera policármica = o holopensene do Serenão reurbanizando setores do Planeta, a exemplo da 

queda do Muro de Berlim. 

 

Culturologia: a cultura da Pacifismologia; a cultura da Megafraternologia; a cultura 

da Serenologia; a cultura da Pararreurbanologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da ca-

tálise evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Serenologia, eis, por exemplo, dispostos em ordem alfabética, 

10 fatores predisponentes à percepção e acesso à serenosfera: 

01.  Autocosmoeticologia. Percepção e vivência das sutilezas cosmoéticas nos compor-

tamentos diuturnos. 

02.  Automaturologia. Investimento na conquista da sabedoria interassistencial, intenci-

onalidade megafraterna, exemplarismo cosmoético e autesforço evolutivo. 

03.  Bioenergologia. Autodomínio das ECs, objetivando a homeostase e potencialização 

da atuação energética assistencial desassediadora. 

04.  Evocaciologia. Afinização ao holopensene do Serenão. 

05.  Humorismologia. Acolhimento bem-humorado do assistido. 

06.  Interassistenciologia. Desenvolvimento contínuo das aptidões assistenciais multidi-

mensionais. 
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07.  Omniconviviologia. Predominância das amizades de perfis centrífugos, exercitando  

a excelência na condição de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

08.  Omnicogniciologia. Investimento na mentalsomaticidade, com a utilização máxima 

do discernimento em todas as circunstâncias vividas. 

09.  Pararreurbanologia. Envolvimento máximo na participação de estudos, pesquisas  

e atividades energéticas assistenciais relacionadas às reurbexes. 

10.  Tenepessologia. A vivência diária da tares anônima multidimensional. 

 

Caracterologia. Segundo a Pararreurbanologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

5 condições a serem desenvolvidas pelos interessados em participar na condição de minipeça as-

sistencial junto à serenosfera reurbanizadora: 

1.  Autesforço. A qualificação consciencial permanente, a partir das reciclagens contí-

nuas. 

2.  Exemplarismo. A postura exemplarista cosmoética da escolha do melhor para todos 

os envolvidos sempre. 

3.  Intencionalidade. A curiosidade sadia com ortointencionalidade. 

4.  Projetabilidade. A vivência das projeções lúcidas assistenciais na Baratrosfera. 

5.  Sabedoria. A cláusula do CPC fortalecendo a condição da conscin interassistencial 

autoimperdoadora e heteroperdoadora. 

 

Efeitos. A influência da serenosfera promove efeitos coletivos sadios, profiláticos e re-

missivos no holopensene da Terra, destacando-se os 3 itens relacionados em ordem alfabética: 

1.  Harmonização. Os holopensenes coletivos pacificadores, mudando para melhor  

o contexto intrafísico planetário. 

2.  Inspirações. As descobertas científicas simultâneas em vários locais do Planeta. 

3.  Socorro. A instalação de correntes de forças extrafísicas nos locais mais necessitados 

energeticamente no Planeta. 

 

Catálise. O aforismo – “Chega-te aos bons e serás, primeiro, exceção e, com o tempo, 

igual a eles”, mostra a força da sintonização com determinado holopensene. Eis, por exemplo, na 

ordem alfabética, 6 conquistas marcantes alcançadas pela conscin merecedora, quando em sinto-

nia profunda e constante com a serenosfera: 

1.  Anticonflitividade. O equilíbrio holossomático. 

2.  Autodiscernimento. A dinamização do mentalsoma. 

3.  Libertação. A propulsão evolutiva acelerando a holomaturidade consciencial. 

4.  Reciclagem. A reperspectivação da vida humana. 

5.  Policarma. A opção pela assistência policármica. 

6.  Primener. O cotidiano com maior vivência no trinômio automotivação-trabalho- 

-lazer. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 serenosfera, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

04.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

05.  Lhaneza  lúcida:  Serenologia;  Homeostático. 

06.  Magnanimologia:  Serenologia;  Homeostático. 

07.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 
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08.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

09.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

10.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paratransfusão  ortopensênica:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Pré-Consciex  Livre:  Serenologia;  Homeostático. 

13.  Serenarium:  Laboratoriologia;  Homeostático. 

14.  Serenauta:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  SERENOSFERA  ATUA  ININTERRUPTAMENTE  NA  REUR- 
BANIZAÇÃO  PLANETÁRIA.  O  DESENVOLVIMENTO  MEN-
TALSOMÁTICO  FAVORECE  A  PERCEPÇÃO,  RECEPÇÃO 

E  FIXAÇÃO  DESSE  HOLOPENSENE  MEGACATALISADOR. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou a influência direta da serenosfe-

ra? Quais repercussões evolutivas percebeu? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  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 922, 1.104 e 1.200. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 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.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

903 a 982. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 749 a 763. 

 

V. E. S. 
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S E R    /    E S T A R  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ser / estar é a condição ambígua ou antípoda na qual a conscin lúcida, in-

termissivista, vive nesta dimensão intrafísica do autorrestringimento somático, ao alcançar a auto-

consciência plena quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo ser deriva do idioma Latim, sedere, “estar sentado; assentar-se; 

ficar sentado”, e da fusão com formas do verbo esse, “ser”, passou a significar “estar; ser”. Surgiu 

no Século X. O termo estar procede também do idioma Latim, estare, “estar de pé, em posição 

vertical, firme; estar imóvel; manter-se parado; parar; conservar-se ao lado de; guardar fidelidade 

a”. Apareceu no Século XI. 

Sinonimologia: 1.  Binômio ser / estar. 2.  Cópula ser / estar. 3.  Interação ser / estar.  

4.  Antagonismo ser / estar. 5.  Binômio realidade / transitoriedade. 6.  Binômio intraconscien-

cialidade / aparência. 

Neologia. As duas expressões compostas ser / estar ignorada e ser / estar autoconscien-

te são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Serenão. 2.  Consciex Livre. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à inteligência evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Não somos 

máquinas. Não somos daqui. Somos cidadãos cósmicos. Todos somos evolutivos. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o ser / estar; a responsabilidade de viver; a ambiguidade humana; os contin-

genciamentos da vida humana; a temporariedade das circunstâncias intrafísicas; o período transi-

tório da vida intrafísica; o estágio evolutivo intrafísico; o corpo-fole; a matéria e a energia; a valo-

rização do prioritário melhor ou ideal permanente; a autodesvalorização dos valores humanos, 

materiais e efêmeros; a autoimagem da conscin; a autoimagem distorcida da conscin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a cosmovisão da 

própria realidade extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ser-estar. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Percepciologia. 

Efeitologia: o efeito ser-estar. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma. 

Binomiologia: o binômio ser-estar; o binômio admiração-discordância; o binômio auto-

percepção-autoimagem; o binômio paraprocedência-intrafisicalidade; o binômio autocrítica-au-
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toconhecimento; o binômio Conscienciogramatologia-Autexperimentologia; o binômio conscien-

cialidade-materialidade. 

Interaciologia: a interação ser-estar; a interação essencial-acessório. 

Crescendologia: o crescendo vida intrafísica–vida extrafísica. 

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

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo estado / ação; o antago-

nismo intemporalidade / mudança; antagonismo consciência / matéria; antagonismo aparência / 

realidade; antagonismo abstração / concretude; antagonismo teoria / prática. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma transitório. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a cognoteca; a ontoteca; a projecioteca;  

a experimentoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Au-

tocosmoeticologia; a Autocosmovisiologia; a Autocriteriologia; a Autoparapercepciologia; a Au-

topesquisologia; a Compreensiologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

sapiens intraphysicologus; o Homo sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens epicentricus;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ser / estar ignorada = a condição da conscin vulgar, da robéxis e até da 

Eletronótica; ser / estar autoconsciente = a condição da conscin lúcida quanto à inteligência evo-

lutiva. 
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Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Priorologia. 

 

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

22 condições confrontativas entre os estados pessoais da condição ser / estar da conscin, na intra-

fisicalidade terrestre, pensenizando para si mesma: 

01.  Acidentologia: sou sadio / estou ferido (no dedo). 

02.  Androssomatologia: sou consciência / estou homem (androssoma). 

03.  Conscienciologia: sou consciência / estou animal humano (mamífero). 

04.  Conscienciometrologia: sou da FEP / estou com RG (Registro Geral). 

05.  Cosmovisiologia: sou cósmico / estou intraterrestre (planetário). 

06.  Cronologia: sou multimilenar / estou centenário (longevidade humana). 

07.  Economologia: sou riquíssimo (autocognitivamente) / estou paupérrimo (economi-

camente). 

08.  Evoluciologia: sou consciex / estou conscin. 

09.  Generologia: sou mulher (lifetime) / estou grávida (autocontingenciamento). 

10.  Geopoliticologia: sou da paraprocedência / estou no Brasil. 

11.  Ginossomatologia: sou consciência / estou mulher (ginossoma). 

12.  Lucidologia: sou jovem (consciencialmente) / estou velho (somaticamente). 

13.  Paracerebrologia: sou paracerebral / estou cerebelar. 

14.  Parassociologia: sou paracidadão (Sociexologia) / estou cidadão (Sociologia). 

15.  Patologia: sou mãe / estou com aids. 

16.  Perfilologia: sou polivalente / estou profissional (especialista). 

17.  Politicologia: sou cidadão (estável) / estou ministro (transitório). 

18.  Reeducaciologia: sou aluno (autodidata permanente) / estou professor (temporário). 

19.  Serenologia: sou Serenão (semente) / estou pré-serenão. 

20.  Sexologia: sou consciência / estou homossexual. 

21.  Somatologia: sou imortal / estou perecível (corpo-fole). 

22.  Tudologia: sou integral / estou parcial (hipoacuidade; perda dos cons). 

 

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 ser / estar, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  SER  /  ESTAR  EXPLICITA  A  AUTOCONS-
CIENCIALIDADE  DE  CADA  CONSCIN,   HOMEM  OU  MU-  

LHER,  POR  MEIO  DAS  EXPRESSÕES  DA  VIDA  PESSOAL,  
SOCIAL,  PROFISSIONAL,  FILOSÓFICA  E  POLÍTICA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente da própria condição humana in-

trafísica? Tal estado consciencial motiva você para a consecução da programação existencial? 
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S E R    HO J E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ser hoje é a condição atual, realista, no momento e local evolutivo da 

conscin lúcida quanto à evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo ser deriva do idioma Latim, sedere, “estar sentado; assentar-se; 

ficar sentado”, e da fusão com formas do verbo esse, “ser”, passou a significar “estar; ser”. Surgiu 

no Século X. A palavra hoje vem do mesmo idioma Latim, hodie, “neste dia; hoje; no tempo pre-

sente; hoje em dia”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ser agora. 2.  Ser aqui. 3.  Ser-aí. 

Neologia. As 3 expressões compostas ser hoje, ser hoje inconsciente e ser hoje auto-

consciente são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Ser ontem. 2.  Ter sido. 

Estrangeirismologia: a open mind; o right timing evolutivo; o Mentalsomarium; o Evo-

lutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autoconsciencialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o ser hoje; a relevância das autorretrocognições para se evitar os erros do pas-

sado; a relevância do presente já futuro; o fato da consciência valer pelo valor evolutivo, pessoal, 

apresentado hoje, e não pelas expressões ou realizações do passado; o fato do sou ser superior ao 

fui e o outro fato do presente ser superior ao pretérito. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ser-estar. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o labo-

ratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

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

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

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

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autopercepção-autoima-

gem; o binômio paraprocedência-intrafisicalidade; o binômio autocrítica-autoconhecimento;  

o binômio Conscienciogramatologia-Autexperimentologia; o binômio consciencialidade-materia-
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lidade; o binômio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o binômio varejismo 

consciencial–atacadismo consciencial; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação ser-estar; a interação essencial-acessório; a interação atri-

butos intraconscienciais–atributos extracerebrais; a interação autossuficiência evolutiva–har-

monização cósmica; a interação megatrafor-materpensene; a interação invéxis-desperticidade;  

a interação tenepes-ofiex; a interação Evoluciologia-Serenologia. 

Crescendologia: o crescendo vida intrafísica–vida extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção- 

-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação;  

o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o tri-

nômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerencio-

logia-Priorologia. 

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

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo estado / ação; o antago-

nismo intemporalidade / mudança; o antagonismo consciência / matéria; o antagonismo aparên-

cia / realidade; o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo teoria / prática. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma transitório. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;  

a lei da seriéxis; a lei do maior esforço; a lei da impermanência; a lei da obsolescência. 

Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia;  

a mentalsomatofilia; a cienciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a cognoteca; a ontoteca; a projecioteca;  

a experimentoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Seriexologia; a Autopriorolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia;  

a Paracronologia; a Parapercepciologia; a Descrenciologia. 

 

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. 
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Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens intraphysicologus; o Homo sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens prioritarius; 

o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ser hoje inconsciente = a autocondição ignorada da consciênçula quanto 

à própria evolução no momento atual; ser hoje autoconsciente = a autocondição entendida teati-

camente, por parte da conscin lúcida, quanto ao próprio momento evolutivo atual. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o ser hoje, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  SER  HOJE  AUTOCONSCIENTE,  POR  

PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  É  INDISPENSÁVEL,  POIS 
SÓ  ASSIM  É  POSSÍVEL  DETERMINAR,  COM  SEGURANÇA, 
O  PRÓPRIO  PRESENTE,  JÁ  FUTURO,  DA  AUTEVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente, pacífica e laboriosamente o mo-

mento evolutivo? Você busca sempre a evolução consciencial prioritária? 
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S E R I É X I S    AL H E I A  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A seriéxis alheia é a condição da serialidade multiexistencial de outrem, 

pesquisada pela conscin lúcida, minipeça do maximecanismo interassistencial, através das técni-

cas da prospecção seriexológica relativas às investigações paragenéticas e holobiográficas gerais 

ou ao estudo detalhado, panorâmico, de vida humana, prévia, cotejada com a existência atual ou 

outra prévia da própria consciência, com a finalidade de ampliar a cognição e a cosmovisão evo-

lutiva da interassistencialidade de todas as consciências envolvidas nas pesquisas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; encadea-

mento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. A palavra existencial procede do 

idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O termo alheio vem 

do idioma Latim, alienus, “pertencente a outrem; de outrem”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Serialidade multiexistencial alheia. 2.  Seriéxis de outrem. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo seriéxis: an-

tisseriéxis; Antisseriexologia; Seriexologia; seriexológica; seriexológico; seriexologista. 

Neologia. As 3 expressões compostas seriéxis alheia, seriéxis alheia próxima e seriéxis 

alheia distante são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Seriéxis pessoal. 2.  Serialidade multiexistencial pessoal. 

Estrangeirismologia: o lifetime multiexistencial; as selfperformances de determinada 

conscin com os somas utilizados para manifestação intrafísica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à estrutura da serialidade multiexistencial das consciências em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

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

ciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes;  

a holomnemopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; a dissecção do materpensene 

alheio; o cotejo entre as autopensenizações médias nas diferentes existências intrafísicas da co-

baia em estudo; o materpensene da personalidade anterior e o materpensene da personalidade 

atual. 

 

Fatologia: a compreensão da seriéxis humana; a bagagem consciencial; o levantamento 

das árvores genealógicas; o inventário etológico; as adequações e as rupturas mesológicas; as ten-

tativas de decifrar a caixa preta da intraconsciencialidade alheia. 

 

Parafatologia: a seriéxis alheia; a seriéxis consanguínea; a fieira das vidas humanas de 

cada consciência; o autorrevezamento multissomático; a paraprocedência da conscin; a personali-

dade consecutiva na condição de conscin-cobaia privilegiada; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pesquisa ideal da seriéxis 

alheia sendo aquela chancelada por amparador extrafísico de função; o universo das seriéxis 

grupais; a análise da seriéxis e o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a psicometria; as evo-

cações holobiográficas; as retrocognições adventícias; a visão panorâmica da vida alheia; as simi-

litudes e dessemelhanças no padrão das ECs atuais e nas retrovidas; os indícios de amparabili-

dades e assedialidades extrafísicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holomemória pessoal–autodiscernimento maior; o siner-

gismo materpensene nas retrovidas–materpensene na neoexistência; o sinergismo materpensene- 

-megatrafor enquanto potencializador consciencial. 

Principiologia: o princípio das vidas humanas sucessivas (seriexialidade); o princípio 

da inseparabilidade grupocármica; o princípio da complexidade consciencial; o princípio da 

verpon aplicado às conclusões heteroconscienciométricas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a análise e a exposição 

dos resultados das pesquisas seriexológicas. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a heteravaliação do nível do comprometimento inter-

consciencial da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnica da 

comprovação da seriéxis; as técnicas de pesquisas biográficas; as técnicas parapsíquicas de pes-

quisas holobiográficas; as técnicas conscienciométricas de identificação da dinâmica evolutiva 

da personalidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Seriéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico das Autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Cosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da utilização dos retrossomas no neossoma; os efeitos da Genéti-

ca na expressão eficaz ou embotada da consciencialidade; os efeitos da Paragenética na supera-

ção da Genética e da Mesologia desfavoráveis; os efeitos da paraperceptibilidade na identifica-

ção das deformações nos registros biográficos; os efeitos pedagógicos dos estudos das cobaias 

seriexológicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas dos heterexames das trajetórias evolu-

tivas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) embasado na atividade; o ciclo serie-

xológico esquecer-rememorar; o ciclo assim-desassim requerido para o estudo holobiográfico 

homeostático. 

Enumerologia: os êxitos e os fracassos; os erros e os acertos; os posicionamentos e as 

omissões; as atrações e as repulsões; os protagonismos e os antagonismos; as gessons e as ges-

cons; as automimeses e os autorrevezamentos. 

Binomiologia: o binômio heterocrítica-autocrítica; o binômio admiração-discordância; 

o binômio seriéxis-autoproéxis. 

Interaciologia: a interação ressoma-dessoma; a interação retrossomas-soma; a intera-

ção retrocérebros-cérebro; a interação paracérebro-cérebro; a interação Paragenética-Genéti-

ca; a interação atores grupocármicos–contextos evolutivos. 

Crescendologia: o crescendo consciencial evolutivo ou regressivo em determinado 

período seriexológico; o crescendo patológico uso incorreto do retrossoma–neossoma deficiente. 

Trinomiologia: o trinômio biógrafo-biografado-leitor; o trinômio dados complementa-

res–dados congruentes–dados incongruentes; a relevância do trinômio gênero-etnia-consanguini-

dade; a identificação do trinômio trafores-trafares-trafais; a manifestação do trinômio intelectua-

lidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; a expressão do trinômio autocognição-autodis-

cernimento-autocosmoética; o trinômio vivências intrafísicas–vivências projetivas–vivências in-

termissivas; o trinômio seriéxis–autorrevezamento–continuísmo evolutivo; o trinômio autorreve-

zamento multiexistencial–fôrma holopensênica–cápsula do tempo pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio autobiografias–biografias oficiais–biografias não autori-

zadas–heterorretrocognições; o polinômio da contextualização consciencial familiar-social-cul-
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tural-histórica; o polinômio ver-ouvir-ler-refletir-inferir; o polinômio estilo-elegância-porte-ca-

risma; o polinômio pessoal, passado, quanto ao genótipo, biótipo, ecótipo e somatótipo. 

Antagonismologia: o antagonismo consciencialidade acessível / consciencialidade ina-

cessível; o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo vida privativa / vida públi-

ca; o antagonismo posturas exemplares / posturas evitáveis; o antagonismo legado cosmoético 

/ legado anticosmoético; o antagonismo macrossoma / soma ordinário. 

Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física dis-

crepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somá-

ticas; o paradoxo da holobiografia desconhecida pela própria consciência e conhecida por ou-

tras consciências em determinado momento evolutivo. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do eterno retorno; as leis racionais da seriéxis; 

as leis da proéxis. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito científico da pesquisa não participativa. 

Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a seriexoteca; a dessoma-

toteca; a intermissioteca; a mnemossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Historiografologia; a Etologia; a Evoluciologia;  

a Parageneticologia; a Geneticologia; a Mesologia; a Holossomatologia; a Somatologia; a Proexo-

logia; a Grupocarmologia; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; 

a Dessomatologia; a Ressomatologia; a Genealogia; a Temperamentologia; a Heteroconsciencio-

metrologia; a Heteropesquisologia; a Holobiografologia Multisseriéxis. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; o elenco consciencial de cada existência intrafísica; as trocas de 

papéis entre os personagens no curso das vidas sucessivas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o patrulheiro antisseriéxis; o seriexologista; o con-

temporâneo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a patrulheira antisseriéxis; a seriexologista;  

a contemporânea. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens somaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: seriéxis alheia próxima = a pesquisa da serialidade multiexistencial de 

conscin consanguínea ou componente da família nuclear do pesquisador ou pesquisadora; seriéxis 

alheia distante = a pesquisa da serialidade multiexistencial de conscin em posição afastada na 

Elencologia do grupo evolutivo, ou grupocarma, do pesquisador ou pesquisadora. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Seriexologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem fun-

cional, 10 características conscienciais básicas a serem pesquisadas no perfil atual de alguém 

quanto à dinâmica da Seriexologia: 

01.  Grupocarmologia: a família nuclear; as correlações interfamiliares; a Geopolítica 

dos contextos; a época de cada existência; a Mesologia de cada período; os porões conscienciais; 

as similaridades entre os componentes do grupo evolutivo. 

02.  Geneticologia: as duas árvores genealógicas; as correlações Genética-Paragenética; 

a possibilidade da existência do macrossoma; as similaridades geneticamente expostas. 

03.  Somatologia: a saúde física em 2 períodos evolutivos; as correlações intersomá-

ticas; os resquícios de retrodoenças; as possíveis psicopatias remanescentes; a doença-matriz; as 

doenças curadas; os achaques persistentes; as mesmas reações patológicas e fisiológicas (alergias, 

idiossincrasias, intolerâncias alimentares, cacoetes, tipo sanguíneo, preferências); os nevos; as di-

ferenças entre os somas; o nível da psicomotricidade pessoal nas duas vidas intrafísicas; as simi-

laridades somáticas. 

04.  Sexossomatologia: a condição dos gêneros de cada período; as inevitáveis mudan-

ças ou alterações corporais; a Biotipologia; a constituição pessoal em cada período; as similarida-

des afetivo-sexuais. 

05.  Temperamentologia: o perfil específico; o cerne do temperamento nos 2 tempos 

evolutivos; a continuidade das tendências; o materpensene pessoal; o megatrafor; o megatrafar;  

a vocação continuada; a condição, nas duas épocas, quanto ao trinômio introversão-normoversão- 

-extroversão; as manias pessoais persistentes; o nível da intelectualidade nas duas vidas humanas; 

as similaridades das reações pessoais básicas; as preferências de lazer e esportividade nos 2 perío-

dos evolutivos. 

06.  Megafocologia: a continuidade do nível do megafoco da autoconsciencialidade;  

a vida anônima; a possível notoriedade social; a área de atuação social em cada período exis-

tencial; as possíveis similaridades dos interesses, propósitos e intenções das duas vidas; as duas 

profissões em épocas diferentes; os interesses pesquisísticos da personalidade nos 2 tempos inves-

tigados. 

07.  Sobrevivenciologia: os cotejos e as correlações entre as profissões escolhidas nos  

2 períodos; as tendências conservadas ou fixadas nas duas épocas sob análise. 

08.  Evoluciologia: o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) nos 2 períodos; as hipóte-

ses e suposições evolutivas; as correlações evolutivas entre as duas épocas; as similaridades das 

realizações e incompletudes nas duas vidas confrontadas. 

09.  Autoproexologia: o nível da possível paraprocedência da consciência; o possível 

Curso Intermissivo (CI) da personalidade; a qualidade da programação existencial da atualidade; 

as similaridades entre o todo da personalidade e as realizações em andamento. 

10.  Autoparapsiquismo: o patamar pessoal da paraperceptibilidade atual; a matriz 

mental parapsíquica; a capacidade pessoal atual de compreensão da Conscienciologia; a adapta-

ção da conscin atual à Cognópolis Conscienciológica; a capacidade pessoal de retrocognições;  

a sinalética energética exposta pela conscin no dia a dia. 
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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 seriéxis alheia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  COSMOÉTICA  DA  SERIÉXIS  ALHEIA 
DE  CONSCIN-COBAIA,  QUANDO  ULTRAPASSA  O  NÍVEL 

DA  MERA  CURIOSIDADE,  AMPLIA  A  COSMOVISÃO  PARA-
PSÍQUICA  E  A  EVOLUÇÃO  DE  TODOS  OS  ENVOLVIDOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a seriéxis alheia? De alguém próxi-

mo ou distante? 
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S E R I E X O M E T R I A  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Seriexometria é a Ciência dedicada às pesquisas teáticas da aferição da 

qualidade da serialidade multiexistencial ou a avaliação do saldo interassistencial das vidas suces-

sivas no contexto do ciclo grupocármico (Evoluciologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; encadea-

mento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. A palavra existencial procede do 

idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O primeiro elemento 

de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; trata-

mento sistemático de 1 tema”. O segundo elemento de composição metria provém do idioma La-

tim, metrum, “medida de 1 verso” e, este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que 

mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Seriexometrologia. 2.  Holobiografometria. 

Neologia. O vocábulo Seriexometria e as duas expressões compostas Seriexometria Pes-

soal e Seriexometria Grupal são neologismos técnicos da Holobiografologia. 

Antonimologia: 1.  Proexometria. 2.  Biografometria. 3.  Avaliação somática. 

Estrangeirismologia: a aferição do timeline multiexistencial; o preenchimento do puzzle 

seriexológico; o Acoplamentarium podendo funcionar como Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao saldo da Holobiografologia. 

Coloquiologia: – O dedo denunciando o gigante. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas seriexológicas; os autopensenes;  

a autopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopenseni-

dade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os se-

riexopensenes; a seriexopensenidade; a consequência dos rastros autopensênicos; as parapesqui-

sas da raiz automaterpensenológica (Holobiografologia). 

 

Fatologia: a vida atual enquanto resultado de múltiplas vidas prévias; as interrelações 

grupocármicas da existência atual derivadas da seriéxis; as consequências proexológicas da Holo-

biografologia; o ato de saber ler o passado no presente; o soma atual denunciando a soma evoluti-

va pretérita; a mudança de gênero somático influenciando o temperamento e qualificando a proé-

xis; a iniciativa pela recomposição grupocármica lúcida; a qualidade dos interesses pessoais reve-

lando a consciencialidade (Holomaturologia). 

 

Parafatologia: a aferição da seriéxis; o senso de serialidade existencial aplicado; a in-

vestigação do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); as variáveis componentes do saldo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); os indicadores seriexológicos; o balanço holocármico; o resultado holo-

biográfico; o denominador evolutivo seriexológico; a quantificação da evolutividade consciencial; 

a assunção da própria holobiografia; a reconciliação com o passado pessoal e grupal; a lucidez 

quanto à raiz paraprocedencial; a investigação quanto às equipexes pré-ressomáticas; a autovivên-

cia diária e diuturna do estado vibracional (EV) profilático a fim de fixá-lo na holomemória e re-

memorá-lo na próxima ressoma; a correta interpretação da ponta do iceberg seriexológico na 

existência atual; a Seriexometria na condição de disciplina avançada do conscienciograma; o pa-

pel da parapsicoteca na Autosseriexometria; a conscin-cobaia seriexológica ampliando a compre-

ensão quanto à seriexialidade do grupo evolutivo; as retrocognições ampliando a cosmovisão ho-
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lobiográfica; a Parassemiologia Retrocognitiva enquanto base da Seriexometria Aplicada; a avan-

çada condição da asseriexalidade da Consciex Livre (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência-grupo; o sinergismo trafor-holobiografia. 

Principiologia: o princípio holocármico da restauração evolutiva. 

Teoriologia: a teoria do nódulo holomnemônico. 

Tecnologia: a técnica da identificação da retrossenha pessoal. 

Voluntariologia: os voluntários dedicados às pesquisas seriexológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito maxiproexológico da personalidade consecutiva lúcida. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela Seriexometria. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico; o ciclo holorressomático; o ciclo vital; o ciclo ante-

passado de si mesmo–personalidade consecutiva–autorrevezador multiexistencial; o ciclo retro-

cognição-cosmovisão; o ciclo Para-Historiografologia–Holomemoriologia; o ciclo evolutivo pré- 

-humano–humano–pós-humano (CL). 

Enumerologia: a Para-Historiometria; a Holopensenometria; a Holoculturometria;  

a Holomemoriometria; a Holocarmometria; a Holorressomatometria; a Evoluciometria. 

Binomiologia: o binômio Conscienciometria-Seriexometria; o binômio EV-eviternidade. 

Interaciologia: a interação interseção holopensênica–intercessão interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo na seriéxis. 

Trinomiologia: o trinômio holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio egocar-

ma-grupocarma-policarma; o trinômio paraidentidade intermissiva–personalidade consecutiva–

–conscin atual; o trinômio seriéxis-proéxis-invéxis; o trinômio Genética-Paragenética-Mesolo-

gia; o trinômio Retrocognitarium-Acoplamentarium-Tertuliarium; o trinômio reurbex-seriéxis- 

-recéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo Materialismologia / Seriexologia. 

Paradoxologia: o paradoxo seriexológico androtemperamento no ginossoma e ginotem-

peramento no androssoma. 

Politicologia: a seriexocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a sofrocracia; a ma-

xiproexocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei evolutiva de ação e reação. 

Filiologia: a seriexofilia; a historiofilia; a cognofilia; a parapercepciofilia; a conviviofi-

lia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a seriexofobia. 

Mitologia: o mito de Sísifo. 

Holotecologia: a seriexoteca; a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca; a so-

cioteca; a cronoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexometria; a Holobiografologia; a Seriexogramologia; a Se-

riexologia; a Holomemoriologia; a Retrocogniciologia; a Parageneticologia; a Interexistenciolo-

gia; a Holocarmologia; a Grupocarmologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as auto e heterocobaias seriexológicas; o ser desperto; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo. 
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Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo 

sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Seriexometria Pessoal = a Ciência aplicada às pesquisas qualiquantitati-

vas da própria holobiografia a partir das autorretrocognições; Seriexometria Grupal = a Ciência 

aplicada às pesquisas qualiquantitativas da holobiografia do grupo evolutivo a partir da pangrafia 

seriexológica. 

 

Culturologia: a cultura da Retrocogniciologia. 

 

Classificação. Atinente à Taxologia, eis na ordem crescente de complexidade 7 tipos de 

Seriexometria aqui classificadas quanto ao número de consciências envolvidas na análise holobio-

gráfica e respectivas consciências líderes afins: 

1.  Seriexometria Pessoal: o saldo das vidas consecutivas de determinada consciência;  

a conta-corrente egocármica; o papel do Homo sapiens despertus. 

2.  Seriexometria Grupocármica: o saldo das vidas consecutivas de determinado gru-

púsculo consciencial; a conta-corrente grupocármica; o papel do Homo sapiens evolutiologus. 

3.  Seriexometria Nacional: o saldo das vidas consecutivas das consciências de determi-

nado país ou nação; o holocarma das nações; o papel do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

4.  Seriexometria Continental: o saldo das vidas consecutivas das consciências de de-

terminado continente terrestre; o papel do Homo sapiens serenissimus. 

5.  Seriexometria Planetária: o saldo das vidas consecutivas das consciências de deter-

minado planeta, por exemplo a Terra; o papel do Colégio Invisível dos Serenões. 

6.  Seriexometria Galáctica: o saldo das vidas consecutivas das consciências de deter-

minada galáxia, por exemplo a Via Láctea; o papel da Consciex libera (CL). 

7.  Seriexometria Cósmica: o saldo das vidas consecutivas das consciências existentes 

no Universo; o papel do Colégio Invisível das CLs e seres pertencentes ao ciclo evolutivo mental-

somático iniciado após a terceira dessoma (descarte do psicossoma). 

 

Interdisciplinaridade. As pesquisas da Seriexometria apoiam-se em, pelo menos, 20 es-

pecialidades conscienciológicas, listadas a seguir na ordem alfabética dos termos: 

01.  Conscienciometrologia: o nível dos atributos conscienciais atuais e ao longo da se-

riéxis. 

02.  Cosmoeticologia: o nível da ortopensenidade atual e ao longo da seriéxis. 

03.  Cosmovisiologia: o nível do atacadismo atual e ao longo da seriéxis. 

04.  Equilibriologia: o nível da imperturbabilidade atual e ao longo da seriéxis. 

05.  Extraconscienciologia: o nível da interação com o meio, o Zeitgeist e os holopense-

nes atuais em geral e ao longo da seriéxis. 

06.  Gesconologia: o nível dos escritos atuais e ao longo da seriéxis. 

07.  Grupocarmologia: o nível das relações interconscienciais atuais e ao longo da seri-

éxis. 

08.  Holomnemossomatologia: o nível das retrocognições atuais e ao longo da seriéxis. 

09.  Holossomatologia: o nível dos veículos conscienciais atuais e ao longo da seriéxis. 

10.  Intencionologia: o nível da interassistencialidade atual e ao longo da seriéxis. 

11.  Intermissiologia: o nível da cláusula pétrea maxiproexológica atual e ao longo da 

seriéxis. 
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12.  Intraconscienciologia: o nível do temperamento atual e ao longo da seriéxis. 

13.  Materpensenologia: o nível do princípio diretor consciencial atual e ao longo da 

seriéxis. 

14.  Megafraternologia: o nível de transafetividade atual e ao longo da seriéxis. 

15.  Mentalsomatologia: o nível de holomaturidade atual e ao longo da seriéxis. 

16.  Paraconscienciologia: o nível da paraperceptibilidade atual e ao longo da seriéxis. 

17.  Priorologia: o nível do megafoco atual e ao longo da seriéxis. 

18.  Psicossomatologia: o nível de antiemocionalidade atual e ao longo da seriéxis. 

19.  Somatologia: o nível de macrossomaticidade atual e ao longo da seriéxis. 

20.  Universalismologia: o nível de omnicooperatividade atual e ao longo da seriéxis. 

 

Desafio. Segundo a Evoluciometria, avaliar a trajetória seriexológica de qualquer consci-

ência ou grupo é tarefa difícil para as conscins. Exige alto nível de paracosmovisão e cosmoetici-

dade do seriexômetra. 

Síntese. Em função da impossibilidade de se conseguir obter todos os dados da FEP,  

a melhor saída é puxar o fio da meada a partir do resultado demonstrado pela consciência na pró-

pria holosfera atual. Holosfera: autenciclopédia seriexológica. 

Espelho. A conscin hoje reflete a imagem seriexológica menos imperfeita de si mesma. 

Evoluir é autossuperar-se. 

 

CMP. Por outro lado, para as personalidades consecutivas lúcidas detentoras das infor-

mações quanto à última retrovida, ou seja, aquela anterior à atual, o estudo seriexométrico pode 

ser efetivado a partir da análise do Ciclo Multiexistencial Pessoal, a unidade de medida da serié-

xis. Nesse sentido, a análise obedeceria o seguinte esquema paracronológico, exposto em 3 itens: 

1.  Retrobiografometria: o resultado conscienciométrico (Temperamentologia), interas-

sistencial (Parassociogramologia) e grafopensenológico (Gesconologia) da última vida. 

2.  Intermissiometria: o saldo paraconscienciométrico (Intraconscienciologia), parassis-

tencial (Desassediologia) e paralucidológico (Paracosmovisiologia) do Curso Intermissivo pré- 

-ressomático. 

3.  Neoproexometria: o efeito conscienciométrico (Egologia), interassistencial (Grupo-

carmologia) e tarístico da subsunção maxiproexológica atual. 

 

Dados. Ao se dispor das informações retrocognitivas recentes essenciais, o ideal é verifi-

car se a fase proéxica atual já ultrapassou, ou pelo menos está em vias de superar, os píncaros das 

etapas anteriores. Daí haver a necessidade de se estudar o CMP de modo convergente, qualitativo 

e interseccional. E não apenas linear, quantitativo ou literal. Seriexometria: retrovisor bussolar. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 Seriexometria, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

04.  Auto-historiografia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

07.  Cobaia  historiográfica:  Para-Historiografia;  Neutro. 

08.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Hábito  retrocognitivo:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 
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11.  Interexistencialidade  lúcida:  Seriexologia;  Homeostático. 

12.  Olhar  seriexológico:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

13.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

14.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

15.  Paraperceptometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

DIAGNÓSTICO  SERIEXOLÓGICO  É  ATRIBUIÇÃO  AVANÇA-
DA,  MAIS  CONCERNENTE  AOS  EVOLUCIÓLOGOS.  CON-

TUDO,  OS  INTERMISSIVISTAS  ATILADOS  JÁ  PODEM  INICI-
AR  O  ESTUDO  EXPLORATÓRIO  DO  PRÓPRIO  PASSADO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou mais profundamente sobre o alcance 

da Seriexometria? Qual hipótese quanto ao saldo seriexológico pessoal? E grupal? 

 

P. F. 
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S E R V I D Ã O    V O L U N T Á R I A  
(G E N U F L E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A servidão voluntária é a postura genuflexa e alienada, consentida e auto-

imposta pela própria consciência perante a tirania e a opressão de indivíduos ou grupos, mantene-

dora da subserviência e da estagnação antievolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra servidão vem do idioma Latim Tardio, servitor, “servo; servidor 

dos deuses”. Surgiu no Século XIII. O termo voluntária provém do idioma Latim, voluntarius, 

“que age por vontade própria”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Escravidão espontânea. 2.  Sujeição voluntária. 3.  Escravidão con-

sentida. 

Neologia. As duas expressões compostas servidão voluntária de base psicossomática  

e servidão voluntária de base intelectual são neologismos técnicos da Genuflexologia. 

Antonimologia: 1.  Desobediência civil. 2.  Liberdade de escolha. 3.  Resistência lúcida. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi do servidor genuflexo, abrindo mão da liberdade; 

o status quo imaginário e ilusório da “jaula dourada”; a busca in continenti de ganhos secundá-

rios. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à subserviência amaurótica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Não à servi-

dão. Servidão é vício. Genuflexão é pusilanimidade. 

Coloquiologia: o puxassaquismo; o lambedor de botas; os fãs de carteirinha. 

Citaciologia. Eis 5 citações pertinentes ao tema: – “Sejam resolutos em não servir e vo-

cês serão livres.” “Os homens só desdenham a liberdade, ao que parece, porque a teriam se a de-

sejassem, como se se recusassem a fazer essa bela aquisição somente porque ela é fácil demais.”  

“É natural no homem ser livre e querer sê-lo; mas está igualmente na sua natureza ficar com cer-

tos hábitos que a educação lhe dá” (Etienne de la Boétie, 1530–1563). “É válido procurarmos co-

nhecer a que má e penosa servidão nos sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado 

dos prazeres e das dores, esses dois amos tão caprichosos quanto tirânicos” (Sêneca, 4 a.e.c.– 

–65). “O dinheiro que temos é o instrumento da liberdade; aquele de que andamos atrás é o da 

servidão” (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabé-

tica: 

1.  “Servidão. – No regime político da monarquia, quem vive mais na servidão: o cor-

tesão ou o plebeu?”. 

2.  “Servidões. A paixão, o mau hábito, a apriorismose e o vício são servidões tidas 

como liberdades pessoais, felizes, por quem não entende, ainda, a estrutura da evolução da cons-

ciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do servilismo; os baratropensenes; a baratropense-

nidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os holo-

pensenes retrógrados; a retropensenidade; a autopensenidade insana sustentando a genuflexão. 

 

Fatologia: a servidão voluntária; o autescravagismo; o escravagismo; a obediência cega; 

o comportamento subserviente; o desejo teimoso de servir; a sujeição familiar; o jugo profissio-

nal; a dependência patológica, nociva e estagnadora; a obediência acrítica; a admiração incontida 

e exagerada; a submissão; a subserviência; a servidão política incontestada; a supressão da auto-
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consciencialidade; o medo da responsabilidade; as argumentações irracionais; os pensamentos 

retrógrados; a anulação da personalidade individual; a fidelidade acumpliciadora; as torcidas or-

ganizadas; os grilhões da inconsciência; a timidez doentia; o carneirismo; o acovardamento; a pu-

silanimidade; a ausência de opinião própria; a genuflexão religiosa e profissional; a vassalagem;  

o vício de sofrer; a doença coletiva; a dominação consentida; a entrega de si mesmo; a renúncia  

à própria liberdade; a autorrepressão; as amarras ideológicas; a Internet; o Wi-Fi; as redes sociais 

escravizadoras; a escravização à tecnologia, a exemplo dos smartphones; as autopunições; a “do-

ce” alienação; as algemas de ouro: o autodesrespeito; o incentivo à autescravidão; o antiexemplo; 

a vontade débil; a escolha em servir; a autentrega ao tirano; o não reconhecimento do trafar 

servil; o comodismo; a omissão deficitária; a ingenuidade infantilizada; a ausência de autor-

reflexões; a renúncia ao desafio; o automatismo; a passividade; os autoconstrangimentos; a fra-

queza humana; a contemporização; a acriticidade; o conforto ilusório; o apego ao carrasco; a acei-

tação cega das doutrinas; a concessão de poderes ao opressor; as manipulações espúrias; os des-

mandos incomensuráveis; a utilização de estratégias para lavagens cerebrais; a sedução dos 

menos avisados; a desumanidade dos fanáticos doutrinadores; a anticosmoeticidade; a inassisten-

cialidade; o lado obscuro do poder; a opressão generalizada; a demagogia; a corrupção; a domina-

ção dos incautos; o domínio do usurpador; a dureza do soberano; as contextualizações melífluas 

dos clérigos; a usurpação da autoridade; os discursos falaciosos dos ditadores; a reciclagem dos 

traços servis; a superação da condescendência irracional; a importância do autodiscernimento pe-

rante as demandas da Socin; a liberdade de pensamento enquanto profilaxia ao servilismo. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o pro-

duto da lavagem paracerebral; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assedi-

alidade interconsciencial; a difusão de energias conscienciais (ECs) tóxicas; a verbalização acríti-

ca de inspirações baratrosféricas assediadoras; a subserviência com raízes em retrovidas; as retro-

vivências em ambientes e papeis religiosos; a paragenética amaurótica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico tirania-servidão; o sinergismo nocivo estag-

nação–regressão evolutiva; o sinergismo antievolutivo servidão–ganhos secundários. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) contribuindo para questionamentos aute-

volutivos e libertários; o princípio da autonomia consciencial; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado na desconstrução das apolo-

gias anticosmoéticas. 

Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); o descumprimento 

do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: o desconhecimento da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica dos 6 meses pós-autorresolução; as técnicas espúrias de mani-

pulação consciencial. 

Voluntariologia: o acréscimo das oportunidades assistenciais e desrepressoras, advindo 

do voluntariado nas Instituições Conscienciológicas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia. 

Efeitologia: os efeitos maléficos e estagnadores da servidão imposta; os efeitos psicos-

somáticos deletérios em múltiplas existências advinda da servidão voluntária. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da libertação da subserviência. 

Ciclologia: o ciclo interprisioneiro servidor-tirano; o ciclo multissecular servidão-es-

cravidão. 

Enumerologia: a voluntariedade; a corresponsabilidade; a malintencionalidade; a imo-

ralidade; a irracionalidade; a injustificabilidade; a impunibilidade. 
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Binomiologia: o binômio patológico mundinho-interiorose; o binômio desrepressão- 

-descondicionamento; o binômio admiração-discordância; o binômio assedex-assedin. 

Interaciologia: a interação assédio-desassédio; a interação nosográfica beatice-servi-

lismo; a interação evolutiva vontade-intencionalidade-racionalidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico manipulação de informações–manipulação de 

pessoas; o crescendo evolutivo amoralidade-imoralidade-moralidade-cosmoeticidade. 

Trinomiologia: os pseudoganhos do trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio lavagem 

subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral. 

Polinomiologia: o polinômio soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma; o polinômio 

etário infância-adolescência-adultidade-maturidade; o polinômio autocrítica-autopesquisa-auto-

cognição-autorrealismo; o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência 

intelectual–inteligência parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo tirania / servidão; o antagonismo resistência políti-

ca / colaboração política; o antagonismo hierarquia evolutiva / hierarquia humana; o antagonis-

mo autoridade moral / autoridade imposta; o antagonismo holopensene pessoal fraco / holopen-

sene grupal forte. 

Paradoxologia: o paradoxo de a servidão voluntária, em determinados casos, ser im-

posta verticalmente; o paradoxo de única pessoa determinar o destino de tantas outras; o para-

doxo de a desobediência civil poder ser considerada a medida mais recomendável contra  

a opressão; o paradoxo da servidão ocorrer espontaneamente, em sacrifício da autoliberdade;  

o paradoxo de se dar preferência à segurança imaginária a vivenciar a própria liberdade. 

Politicologia: a antidemocracia; a corruptocracia; a escravocracia; a barbarocracia;  

a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a pa-

radireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a laborfilia; a culturofilia; a pesquisofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofi-

lia; a parapsicofilia; a retrocogniciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a reciclofobia; a tecnofobia; a tanatofobia; a cog-

niciofobia; a autevoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização;  

a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a religiomania; a idolomania. 

Mitologia: a autescravização aos mitos multisseculares. 

Holotecologia: a convivioteca; a agrilhoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a discernimen-

toteca; a dissidencioteca; a dogmaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Genuflexologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Ditadurologia;  

a Parapatologia; a Baratrosferologia; a Opressiologia; a Vivenciologia; a Desviologia; a Dogma-

tologia; a Descrenciologia; a Abolicionismologia; a Refutaciologia; a Cosmoeticologia; a Para-

direitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autoridade anticosmoética; a consciêncula; a conscin genuflexa; a isca 

humana inconsciente; a pessoa servil; a subespécie social; o subproduto humano; a consciência 

amestrada. 

 

Masculinologia: o tirano; o algoz; o ditador; o homem-bomba; o esposo opressor; o che-

fe autoritário; o professor doutrinador; o chefe sedutor; o simpatizante; o líder assediador; o ma-

caco de auditório; o servidor genuflexo; o homem covarde; o pusilânime; o religioso; o adorador; 

o vassalo; o viciado; o dominado; o alienado; o autescravo; o ingênuo; o ignorante; o omisso;  

o passivo; o constrangido; o fraco; o acrítico; o opressor; o autoritário; o doutrinador; o domina-

dor; o assediador; o manipulador; o desumano; o escravagista; o inassistente; o anticosmoético;  

o demagogo; o corrupto; o falacioso; o usurpador; o cruel. 
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Femininologia: a tirana; a algoz; a ditadora; a mulher-bomba; a esposa opressora; a che-

fe autoritária; a professora doutrinadora; a chefe sedutora; a simpatizante; a líder assediadora;  

a macaca de auditório; a servidora genuflexa; a mulher covarde; a pusilânime; a religiosa; a ado-

radora; a vassala; a viciada; a dominada; a alienada; a autescrava; a ingênua; a ignorante; a omis-

sa; a passiva; a constrangida; a fraca; a acrítica; a opressora, a autoritária; a doutrinadora; a domi-

nadora; a assediadora; a manipuladora; a desumana; a escravagista; a inassistente; a anticosmoé-

tica; a demagoga; a corrupta; a falaciosa; a usurpadora; a cruel. 

 

Hominologia: o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens 

servilis; o Homo sapiens myrmidones; o Homo sapiens dominatus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens masochista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: servidão voluntária de base psicossomática = aquela autoimposta devido 

às carências emocionais da conscin; servidão voluntária de base intelectual = aquela autoimposta 

devido às carências cognitivas da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da sujeição degradante; a cultura 

espúria do manda quem pode, obedece quem tem juízo; a cultura da impunidade. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 tipos 

de conscins, entre servis voluntárias e / ou opressoras, ainda existentes na Socin Patológica: 

1.  Diarista: a empregada doméstica, diarista submissa, sem registro profissional, proibi-

da de fazer as refeições na casa onde trabalha. 

2.  Empregado: o trabalhador genuflexo recebendo baixo salário, vivendo sob o jugo de 

chefia autoritária. 

3.  Filho: o jovem obediente, ajudante de pai autoritário e opressor, deixando de frequen-

tar a escola para aprender o ofício paterno. 

4.  Policial: o responsável pela segurança pública, por vezes utilizando excesso de re-

pressão e representando instituição belicista. 

5.  Professor: o aluno açodado pelo professor, quando doutrinador, divulgador e defen-

sor das próprias preferências político-partidárias radicais. 

 

Terapeuticologia: o abertismo consciencial; a consciencioterapia; o voluntariado cons-

cienciológico; o empreendedorismo evolutivo; a independência financeira. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a servidão voluntária, indicados para a expansão das 

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

01.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

02.  Algema  de  ouro:  Desviaciologia;  Nosográfico. 

03.  Amizade  evitável:  Conviviologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodemissão  inevitável:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

07.  Autovendagem:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

10.  Escravização  humana:  Sociologia;  Nosográfico. 
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11.  Mirmídone:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Mordomia  antievolutiva:  Antidiscernimentologia;  Nosográfico. 

13.  Normose  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Profissão  evitável:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

15.  Subjugação  ao  assédio:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

A  GENUFLEXÃO  E  O  SERVILISMO CEGO  CONDUZEM   
AS  CONSCINS  INCAUTAS  À  CONDIÇÃO  ANTIEVOLUTIVA  

DA  SERVIDÃO  VOLUNTÁRIA,  ABRINDO  MÃO  DA  PRÓPRIA  

LIBERDADE  E,  SE  INTERMISSIVISTA,  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou na própria manifestação algum tra-

ço de servidão voluntária? Em caso afirmativo, quais providências tem tomado para superar essa 

patologia consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.   Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus;  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 458, 459, 

460, 461 e 462. 
2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1531. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Cocula’s, Anne-Marie; Étienne de La Boétie: Discurso Sobre a Servidão Voluntária (Étienne de La 

Boétie: Discours de la Servitude Voluntaire ); 57 p.; 1 cronologia; 4 ilus.; 1 mapa; Documento do Editor; 2006; E-Books 
- Libris L. C. C. Publicações Eletrônicas; disponível em:< http://etiennedelaboetie.net/>; acesso em: 16.09.16; 15h12. 
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S E R V I D O R    P Ú B L I C O  
( A D M I N I S T R A T I V O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O servidor público é a pessoa física, legalmente investida em cargo públi-

co, cidadão ou cidadã, empregado da administração direta ou indireta, incluindo fundações e au-

tarquias, designada para exercer atividade de ordem material, técnica ou intelectual, sendo geral-

mente originário de concurso público, cuja remuneração provém da arrecadação de impostos  

e tem por escopo servir aos contribuintes e ao povo em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra servidor vem do idioma Latim Tardio, servitor, “servo; servidor 

dos deuses”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo público procede do idioma Latim, publicus, 

“concernente ao público; que é de interesse; bem; utilidade do público; que é propriedade públi-

ca”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Funcionário público. 2.  Assalariado estatal. 3.  Empregado público. 

4.  Agente público. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo servo: ser-

va; servador; servadora; servência; servente; serventia; serventista; serventuária; serventuário; 

serviçal; serviçalismo; serviço; servida; servidão; servidiço; servido; servidor; servidora; servi-

dume; serviente; servieta; servil; servilão; servilismo; servimento; servir; servitude; subser-

viente. 

Neologia. As duas expressões compostas servidor público cosmoético e servidor público 

anticosmoético são neologismos técnicos da Administrativologia. 

Antonimologia: 1.  Empreendedor. 2.  Profissional liberal. 3.  Empresário. 4.  Emprega-

do celetista. 5.  Profissional autônomo. 6.  Trabalhador informal. 7.  Free lancer. 

Estrangeirismologia: o munus público; a longa manus do Estado; o dolce far niente; 

o servidor helper; a falta de glasnost no serviço público; o gap moral; a má performance evo-

lutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmoeticidade. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões denotando resquícios do ultrapassado regime ditatorial, 

ainda vigente no âmbito do serviço público: – Com quem pensa que está falando? Respeito é bom 

e eu gosto! Manda quem pode, obedece quem tem juízo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades éticas; o holopensene grupal dos 

privilégios; os patopensenes; a patopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a necessidade de ortopense-

nes no serviço público. 

 

Fatologia: a responsabilidade do servidor comprometido com o bem-estar social; o em-

penho do servidor em exercer o cargo com eficácia; a dependência estatal; o privilégio do dinhei-

ro certo; as prerrogativas e regalias do cargo; a sinecura; a acomodação; a subordinação; a es-

tagnação; a desmotivação; o corporativismo; o tráfico de influências; a cupincharia; a limitação 

da atividade; as licenças intermináveis; o descaso do servidor quanto ao atendimento do cidadão 

por ter a segurança da estabilidade estatal; a ausência de vontade própria; o acriticismo pessoal;  

a perseguição intrafísica; os direitos sobrepondo-se aos deveres; a toga; a beca; a liturgia do car-

go; o paletó na cadeira; o décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto salários de algumas 

Assembleias Legislativas; o abuso do poder; o assenhoreamento do Estado; a postura funcional de 

ser, estar e agir; a resistência à mudança; o estreitamento de visão; a exposição de símbolos reli-
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giosos, especialmente o crucifixo, no interior das repartições; a frieza para errar; os erros preme-

ditados e minuciosamente arquitetados; a impunidade; a corrupção avassaladora; a criatividade da 

Polícia Federal para nominar as infindáveis “operações limpeza”; a operação Sucuri; a operação 

Zumbi; a operação Matusalém, a operação Zaqueu; a operação Anaconda; a operação Pasárga-

da; a operação Satiagraha; a relevância do trabalho realizado com eficácia para a manutenção da 

máquina administrativa; a insuspeição; a probidade moral e administrativa; a formalidade respei-

tosa; a cientificidade advinda das Universidades Públicas; o heroísmo dos professores estaduais  

e municipais, constantemente ameaçados e desrespeitados pelos alunos; a interassistencialidade 

terapêutica; a dirimência de conflitos; a força exemplificativa das ações dignas e atitudes moral-

mente irrepreensíveis do servidor prestimoso. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ignorân-

cia evolutiva; a carência da autoconscientização multidimensional (AM); o amparo de função 

negligenciado na fila de espera; o exaurimento energético proveniente do holopensene viciado 

das repartições públicas; a permanente vampirização; as atitudes anticosmoéticas geradoras de in-

terprisões; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático norteando a conduta cosmoética do ser-

vidor. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo assertividade- 

-transparência; o sinergismo fazer assistência–ser assistido; o sinergismo patológico estagnação 

funcional–regressão evolutiva; o sinergismo nocivo de trafares na comparsaria; o sinergismo 

mudança de tarefa–incremento da automotivação; o sinergismo interassistência–recuperação de 

cons. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio da isonomia; o princí-

pio da legalidade; o princípio da moralidade; o princípio da impessoalidade; o princípio da pu-

blicidade; o princípio dos fins não justificarem os meios; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio da evolução conjunta interassistencial. 

Codigologia: o código da impunidade; o código pessoal vigente; a falta do código pes-

soal de Cosmoética (CPC); a urgência da construção do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do discurso; a teoria da rigidez pensênica; a teoria sem a prática; 

a teoria da recin; as teorias da reeducação consciencial; a teoria da coerência; a teoria da evolu-

ção compulsória. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o traço faltante do voluntariado assistencial no serviço público. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o 

laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do Curso 

Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia. 

Efeitologia: o efeito halo das políticas públicas sobre os cidadãos; o efeito ser-estar;  

o efeito das posturas cosmoéticas aproximando amparadores extrafísicos; os efeitos antissociais 

da impontualidade; os efeitos das reciclagens intraconscienciais promovidas pela Conscienciolo-

gia; os efeitos evolutivos das autocríticas profundas. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no Curso Intermissivo funcionando como 

eficaz vacina anticorrupção. 

Ciclologia: o ciclo concurso público–provimento–investidura–nomeação–posse no car-

go; o ciclo vicioso das corrupções ativas e passivas; o ciclo da reeducação das condutas no 

Serviço Público; o ciclo do desperdício dos conhecimentos e recursos técnicos; o ciclo vida anô-
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nima–vida pública; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo da desconstrução das retroideias 

ultrapassadas. 

Enumerologia: a desmotivação regimental; a subordinação hierárquica; a limitação ide-

ativa; a perseguição silenciosa; a acomodação estagnadora; a corrupção facilitada; a represália 

velada. 

Binomiologia: o binômio destemor cosmoético–ousadia evolutiva; o binômio idoneida-

de moral–reputação ilibada; o binômio virtude-erudição; o binômio transparência-lisura; o bi-

nômio integridade-incorruptibilidade; o binômio capacitação-ociosidade; o binômio admiração- 

-discordância; o binômio melin-melex. 

Interaciologia: a interação fogueira das vaidades–palco do poder–bastidores da His-

tória. 

Crescendologia: o crescendo estágio probatório–estabilidade–aposentadoria; o cres- 

cendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo erro-correção; o crescendo da moral 

vulgar à Cosmoética; o crescendo criminoso desacato–peculato–corrupção passiva; o crescendo 

nosológico extravio-sonegação-prevaricação; a Cosmoética Destrutiva gerando o crescendo li-

bertador apego ao cargo–desapego funcional. 

Trinomiologia: o trinômio exemplarismo pessoal–força presencial–autoridade moral;  

o trinômio honestidade-sinceridade-honradez; o trinômio brio-hombridade-confiabilidade; o tri-

nômio materialismo-nepotismo-corrupção; o trinômio garantias-benefícios-artifícios; o trinômio 

vantagem-regalia-prestígio; o trinômio abono-gratificação-indenização; o trinômio autorização- 

-licença-alvará; o trinômio vitaliciedade–inamovibilidade–irredutibilidade de vencimentos; o tri-

nômio incivilidade-insensatez-frustração; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio ameaça-coragem-trabalho-eficácia; o polinômio Decre-

tos-Regulamentos-Regimentos-Resoluções; o polinômio ofícios–portarias–despachos–ordens de 

serviço; o polinômio ato administrativo–ato discricionário–ato vinculado–ato arbitrário; o poli-

nômio auxílio-creche–auxílio-saúde–auxílio-locomoção–auxílio-refeição–auxílio-tablet; o poli-

nômio vantagens eventuais–adicional de insalubridade–adicional noturno–gratificação de substi-

tuto–abono de permanência; o polinômio erros-enganos-omissões-retificações-acertos; o polinô-

mio social por favor–obrigado–desculpe–com licença. 

Antagonismologia: o antagonismo competência / incompetência. 

Paradoxologia: o paradoxo do profissional altamente qualificado ancorar-se no ombro 

do governo, exercendo o cargo na condição de “bico”; o paradoxo da ilegalidade das escutas 

telefônicas funcionarem como eficaz medida coercitiva de conluios desonestos; o paradoxo do 

concurso público facilitando a profissão herdada. 

Politicologia: a aspiração pela democracia direta; a autocracia. 

Legislogia: a lei da reeducação evolutiva; a lei do menor esforço sobrepondo-se à lei do 

maior esforço; as leis humanas ineficazes em função da cultura da impunidade; a lei da ficha 

limpa; a Constituição Federal de 1988. 

Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a criticofilia; a recexofilia; a cosmoeticofilia;  

a proexofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a recexofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a futurofobia. 

Sindromologia: a síndrome da juizite; a síndrome da apriorismose; a síndrome do ostra-

cismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a megalomania; a mania do poder; a mania de centralizar as decisões; a ma-

nia de ouvir sem escutar; a mania de não dialogar; a mania de pleitear direitos, especialmente au-

mentos salariais, por parte de servidores altamente remunerados. 

Mitologia: o mito da finitude consciencial justificando ilicitudes. 

Holotecologia: a grupocarmoteca; a interassistencioteca; a psicopatoteca; a criminoteca; 

a nosoteca; a recexoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Administrativologia; a Intrafisicologia; a Direitologia; a Legislo-

gia; a Sociologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Interassistenciologia;  

a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a conscin 

robotizada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o servidor público; o cidadão; o advogado; o analista; o assistente so-

cial; o defensor público; o delegado; o enfermeiro; o juiz; o médico; o oficial de justiça; 

o pedagogo; o professor; o promotor de justiça; o auditor fiscal; o procurador; o diretor de 

secretaria; o escrivão; o homem político; o pré-serenão vulgar; o comodista; o antepassado de si 

mesmo; o cúmplice das maracutaias políticas; o almofadinha; o bajulador; o evoluciente; 

o materialista; o entediado; o reclamão; o impaciente; o compassageiro evolutivo; o orador; 

o profissional exemplar; o digitador; o tradutor; o pesquisador; o acoplamentista; o autodecisor; 

o redator; o intelectual; o reciclante existencial; o reeducador; o pesquisador; o escritor; 

o tenepessista; o verbetógrafo; o tertuliano; o voluntário; o amparador intrafísico. 

 

Femininologia: a servidora pública; a cidadã; a advogada; a analista; a assistente social; 

a defensora pública; a delegada; a enfermeira; a juíza; a médica; a oficial de justiça; a pedagoga;  

a professora; a promotora de justiça; a auditora fiscal; a procuradora; a diretora de secretaria; a es-

crivã; a mulher política; a pré-serenona vulgar; a comodista; a antepassada de si mesma; a cúm-

plice das maracutaias políticas; a bajuladora; a evoluciente; a materialista; a entediada; a reclamo-

na; a impaciente; a compassageira evolutiva; a oradora; a profissional exemplar; a digitadora;  

a tradutora, a pesquisadora; a acoplamentista; a autodecisora; a redatora; a intelectual; a reciclante 

existencial; a reeducadora; a pesquisadora; a escritora; a tenepessista; a verbetógrafa; a tertuliana; 

a voluntária; a amparadora intrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens fraternus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo 

sapiens possessivus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: servidor público cosmoético = o servidor ou agente incorruptor e incor-

ruptível, gestor transparente da máquina administrativa, verdadeiro mantenedor dos cofres públi-

cos; servidor público anticosmoético = o servidor ou agente corrompido e corruptor, autêntico 

vampiro dos contribuintes, usurpador do erário. 

 

Culturologia: a cultura da impunidade; a cultura dos privilégios; a cultura do jeitinho 

brasileiro; a cultura do acobertamento anticosmoético; a cultura do nepotismo como forma de 

perpetuação no cargo; a cultura do Poder Legislativo “trabalhar 2 dias por semana e ter recesso 

de 3 meses por ano”; a falta da Paraculturologia da Intermissiologia. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Administrativologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 categorias de servidores e agentes públicos, das esferas municipal, estadual ou federal: 

1.  Administrativos: sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico único 

(servidores concursados; servidores comissionados; servidores contratados). 

2.  Agentes Políticos: são os formadores da vontade superior do Estado, autoridades su-

premas do governo ou administração, exercem funções governamentais, judiciais, elaboram leis, 

o chamado primeiro escalão do Governo (Presidente; Governador; Prefeito; Deputado; Juiz; Pro-

motor). 

3.  Carreiras típicas de Estado: exercem atribuições relacionadas à expressão do Poder 

Estatal, requerendo maior capacitação e responsabilidade (atividades de fiscalização; arrecadação; 

diplomacia; magistratura; advocacia pública). 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

20359 

4.  Credenciados: representantes da Administração em determinados atos ou certa ativi-

dade específica, mediante remuneração do Poder Público (médicos; dentistas). 

5.  Delegados: particulares incumbidos de executar determinada atividade, às próprias 

expensas (cartórios não estatizados; leiloeiros; tradutores). 

6.  Honoríficos: cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoria-

mente, determinados serviços ao Estado (jurado; mesário eleitoral). 

 

Condutologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis a seguir, em ordem alfabética, a tí-

tulo de exemplo, 10 condutas ou realidades paradoxais divulgadas na mídia (período 1998–2011), 

evidenciadoras da ambiguidade ético-profissional no serviço público: 

01.  Abuso Sexual: o médico da rede pública municipal preso por abusar sexualmente de 

24 pacientes. 

02.  Arrojo profissional: a juíza morta na porta de casa, por atuar com rigor contra  

a ação de grupos de extermínio. 

03.  Corrupção: o agente público cobrando milhões pela venda de sentenças e participa-

ções em obras superfaturadas. 

04.  Defesa indefensável: os magistrados com dificuldades em julgar os pares, embora 

os fatos corroborem a existência de criminosos travestidos de toga. 

05.  Destemor profissional: o juiz, com a cabeça a prêmio por milhões, ao combater fir-

me e corajosamente o crime organizado em região fronteiriça. 

06.  Pedofilia: os professores, corruptores de menores, levando alunas adolescentes ao 

motel vestidas com os uniformes escolares. 

07.  Psicopatia: o promotor de justiça, assassino da esposa grávida de 7 meses. 

08.  Terror: os médicos praticantes de “latrocínio de rins” da criança ainda viva. 

09.  Valentia: o promotor de justiça, morto com 7 tiros, ao apurar com austeridade a au-

toria criminosa de grupo atuante na adulteração de combustíveis em postos de gasolina. 

10.  Violação: os funcionários da Receita Federal quebrando e divulgando o sigilo fiscal 

de milhares de contribuintes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 servidor público, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Areópago  conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

03.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

04.  Dependência  indireta:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Direito  minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

07.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Prerrogativa:  Autopriorologia;  Neutro. 

12.  Profissional  dificultoso:  Conviviologia;  Nosográfico. 

13.  Publícola:  Politicologia;  Nosográfico. 

14.  Sequenciamento  imoral:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 
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A  COSMOÉTICA  DESTRUTIVA  PODE  LEVAR  O  SERVIDOR  

PÚBLICO  A  PROMOVER  AS  RECINS  NECESSÁRIAS  TOR-
NANDO-SE  AUTÊNTICO  SERVIDOR  DO  PÚBLICO,  FORMA  

EFICAZ  DE  CONCORRER  À  VAGA  EM  FUTURO  CI. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi ou é servidor “do” público? Já pensou em 

extrapolar as atribuições do cargo objetivando a interassistencialidade? 
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S E T O R I Z A Ç Ã O    H O L O P E N S Ê N I C A  
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A setorização holopensênica é a delimitação geográfica de bolsões de at-

mosfera pensênica, carentes de assistências específicas, a serem realizadas pela conscin, homem 

ou mulher, aos moldes de laboratórios de pesquisa grupais parassociológicos, objetivando a reno-

vação desses ambientes, intra e extrafisicamente, e o desenvolvimento de instrumentos de mensu-

ração dos mecanismos multidimensionais neles atuantes, constituindo etapa da técnica energética 

reurbanológica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo setor provém do idioma Latim, sector, “o que corta; cortador; de-

golador; assassino”. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Subdivisão holopensênica. 2.  Delimitação holopensênica. 3.  Seg-

mentação holopensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas setorização holopensênica, setorização holopen-

sênica inicial e setorização holopensênica conclusiva são neologismos técnicos da Pararreurba-

nologia. 

Antonimologia: 1.  Resultado holopensênico. 2.  Categoria de holopensene.  

Estrangeirismologia: o upgrade do padrão holopensênico local; o rapport multimilenar 

entre as conscins e consciexes; o helper das reurbanizações intrafísicas através da reeducação 

consciencial; o insight da pararrealidade inegável; o know-how da interassistência; o networking 

multidimensional; o cleaning up do ambiente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade ao impacto multidimensional da interassistência setorizada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a setorização holopensênica; o cenário holopensênico local; os critérios 

para escolha do setor holopensênico a ser assistido; o fortalecimento dos bolsões extrafísicos  

a partir do holopense pessoal; o conjunto de bolsões holopensênicos afins; a qualidade de vida das 

conscins da área holopensênica escolhida; o holopensene interassistencial grupal; a interassistên-

cia aos ambientes degradados ao modo de destravamento holopensênico; o holopensene pessoal 

do intermissivista; o holopensene reurbanizador; a fixação do holopensene cosmoético; a auto-

pensenização cosmoética; os benignopensenes; a benignopensenidade; a afinidade pensênica nos 

contatos multidimensionais; o materpensene atrator de assistidos e assistentes da setorização elei-

ta à interassistencialidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holo-

pensene propício à atuação interassistencial do agente assistencial; a setorização parageográfica 

dos bolsões holopensênicos a serem assistidos. 

 

Fatologia: o ambiente intrafísico degradado; a existência de zona de degradação humana 

associada às comunidades extrafísicas patológicas; a influência do ambiente no comportamento 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20362 

da conscin; o fato de as reurbanizações intrafísicas evolutivas se iniciarem somente após a reurba-

nização extrafísica; a setorização geográfica; as urbanizações necessárias; o sociograma; os parti-

dos políticos; a condição de todo ambiente físico ser envolvido por sistema social e parassocial;  

a negligências das políticas públicas afetando a reeducação planetária; o atacadismo assistencial; 

o destemor da assistência cosmoética; o curso Cidadania Multidimensional da Associação Inter-

nacional de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC); a formação do cidadão multidimensional 

atuante ao modo de epicentro assistencial full time; a Atividade Energética Pararreurbanológica 

semanal e ininterrupta; os reencontros de destino e os acertos grupocármicos; a metodologia de 

pesquisa grupal; o Manual de Qualificação da Autexperimentografia Pararreurbanológica (AP-

A); o Caderno das Sincronicidades (CS) servindo de modelo de instrumento de mensuração pes-

quisística dos minilaboratórios assistencias; a itinerância conscienciológica e as repercussões in-

trafísicas da assistência (reurbin) aos setores escolhidos; a possibilidade de melhoria dos ambien-

tes físicos, recebendo a consréu ressomante; o maxifraternismo; a Cosmoética; os conceitos do 

Universalismo; a Teaticologia Paradiplomática nos trabalhos desassediadores dos setores candi-

datos às reurbanizações. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sincronicidades 

assistenciais; as autopesquisas parapercepciológicas; a pressão extrafísica interferindo na reurbin; 

a convivência das interprisões grupocármicas multiexistenciais plurisseculares; a parassistência às 

consréus; a grande quantidade de energia consciencial necessária na desativação dos bolsões ex-

trafísicos baratrosféricos da setorização; a reurbex em curso na Terra; o resgate extrafísico; a as-

sistência multidimensional cíclica às conréus ressomadas; a desativação de comunexes baratrosfé-

ricas; o rapport com a equipex amparadora; o trabalho em uníssono com os Serenões; as proje-

ções assistenciais lúcidas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os amparadores extrafísi-

cos de função; a transmigração interplanetária das consciências reurbanizadas; as pararressociali-

zações; as repercursões extrafísicas da tares conscienciológica; o maximecanismo reurbanizador; 

os extrapolacionismos parapsíquicos; a teia multidimensional; a tenepes; a ofiex; o parassociogra-

ma; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Cen-

tral Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental; o sinergismo 

ortopensenes dos habitantes–holopensene coletivo sadio; o sinergismo holopensênico patrocinan-

do a potencialização da força presencial dos envolvidos na Atividade Energética Pararreurbanoló-

gica; o sinergismo Serenão–Centrais Extrafísicas; o sinergismo planejamento-ação; o sinergismo 

fazer assistência–ser assistido; o sinergismo da ação empreendedora assistencial gerando novas 

recins. 

Principiologia: o princípio da Cosmoética norteando o processo pararreurbanizador; 

o princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios evolutivos derivados da Era da Re-

urbanização; o princípio da conexão entre assistidos e assistentes; o princípio organizacional 

autoconscienciométrico qualificando a interassistência; o benefício interativo, recíproco e teático 

dos princípios da evolução consciencial grupal; o princípio do parapsiquismo servindo de ferra-

menta-chave na interassistência pontual da setorização holopensênica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) ampliando a rede assistencial aos 

bolsões holopensênicos; o código de valores pessoais; o código de conduta assistencial do trinô-

mio pesquisador-parapsíquico-autocrítico; a codificação da sinalética parapsíquica pessoal;  

o código exemplarista pessoal relativo à autocientificidade; o megacódigo de paraleis vigente no 

Cosmos; os códigos da Paradiplomacia. 

Teoriologia: a teoria da Pararreurbanologia; a teoria da consciência reurbanizada 

(consréu); a teoria da transmigração interplanetária fundamental ao contexto da reurbanização 

extrafísica; a teática da interassistência multidimensional; a teoria dos Serenões; a teoria da mi-

nipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 
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Tecnologia: a pesquisa técnica da sincronicidade máxima por meio das vivências multi-

dimensionais; a técnica da projeção lúcida (PL) elucidando a realidade íntima; as Paratecnologi-

as próprias das reurbexes; a técnica do cosmograma; a técnica do detalhismo aplicada ao parap-

siquísmo; as fases da técnica energética pararreurbanológica. 

Voluntariologia: o paravoluntariado docente dos Cursos Intermissivos pré-ressomáti-

cos; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra; a intercooperação do voluntaria-

do das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a equipe de voluntários com base na aglutinação 

traforista; os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia; a convi-

vialidade sadia no voluntariado conscienciológico; os vínculos interconscienciais proexológicos 

no âmbito do voluntariado da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Holo-

maturologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio In-

visível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pa-

ratecnologia. 

Efeitologia: o efeito das reurbexes na melhoria do holopensene dos ambientes; o efeito 

do megafoco interassistencial grupal; o efeito da valorização do potencial consciencial reurbani-

zador; o efeito da prontidão energossomática na condição de arrimo interconsciencial ou porta- 

-assistidos; o efeito positivo do campo energético pararreurbanológico; o efeito reeducativo acu-

mulado pela consciência a cada neorressoma; os efeitos interassistenciais, multidimensionais, 

dos trafores de cada minipeça, conjugados e complementares. 

Neossinapsologia: as neossinapses do Universalismo geradas pelo contato entre diferen-

tes setores geográficos; as neossinapses geradas pela interassistencialidade multidimensional; as 

neossinapses criadas a partir da convivência com os diferentes padrões de conscins e consciexes; 

a geração de neossinapses como decorrência lógica do cumprimento dos paradeveres intermissi-

vos; as neossinapses geradas pela mobilização contínua das energias; as neossinapses geradas 

pelo acolhimento assistencial sem apriorismoses; as neossinapses geradas pelo exercício da ci-

dadania multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo sucessos-insucessos marcando a escalada empreendedora do mega-

foco assistencial; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação crítica do conteúdo; o ciclo 

das sincronicidades do sensitivo ectoplasta; a eficiência do ciclo assim-desassim; o ciclo pacifi-

cação íntima–pacificação grupal; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica;  

o ciclo ressoma-dessoma das consréus. 

Enumerologia: a setorização holopensênica geográfica; a setorização holopensênica 

dos ambientes intrafísicos degradados; a setorização holopensênica das comunidades extrafísicas 

baratrosféricas; a setorização holopensênica local; a setorização holopensênica da base física 

pessoal; a setorização holopensênica nacional; a setorização holopensênica Planetária. 

Binomiologia: o binômio Geografia-Parageografia; o binômio saúde-segurança; o bi-

nômio civilidade-educação; o binômio segurança pública–segurança privada; o binômio direito 

de informação–opinião pública; o binômio direitos-deveres; o binômio cidadão convencional– 

–cidadão multidimensional. 

Interaciologia: a interação consciência política–prática cidadã; a interação conflito in-

traconsciencial–geopolítica conflituosa; a interação educação-paraeducação; a interação cons-

cin lúcida–consciex amparadora–Centrais Extrafísicas; a interação holopensene das comunexes 

baratrosféricas–holopensene da Socin repercutindo na segurança pública; a interação reurbani-

zação extrafísica–reurbanização intrafísica; a interação cidadania cósmica–assistência social. 

Crescendologia: o crescendo cidadania-paracidadania-omnicidadania; o crescendo da 

neoidentidade de consréu–cidadão exemplar; o crescendo evolutivo de cognição quanto ao Cos-

mos; o crescendo somatório de completismos individuais–completismo grupal; o crescendo evo-
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lutivo cronêmico Socin Patológica–Estado Mundial; o crescendo cosmoético tentativa de ressoci-

alização–transmigração planetária; o crescendo da interconfiança equipin-equipex.  

Trinomiologia: a Socin acometida pelo trinômio desemprego-pobreza-criminalidade; 

o trinômio opinião pessoal–opinião pública–opinião extrafísica; o trinômio tenepessistas-ofiexis-

tas-despertos influenciando na geopolítica candidata a reurbanização; o trinômio autopenseniza-

ção–rapport–bolsões extrafísicos; o trinômio crescimento populacional–crescimento econômico– 

–estagnação educacional; o trinômio saúde-educação-segurança enquanto setores holopensê-

nicos prioritários; as políticas alinhadas ao trinômio holofilosófico Universalismo-Maxifraternis-

mo-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio bolsão extrafísico reurbanizado–consciex reurbanizada– 

–consréu ressomada–setorização holopensênica intrafísica; o polinômio reciclar-reeducar-resso-

cializar-repensenizar; a mensuração energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-in-

tensidade-condensação; a ineficiência no polinômio infraestrutura básica–segurança ambiental– 

–educação qualificada–liberdade de expressão; o polinômio autodisponibilidade-heterointeres-

se-heterocompreensão-interassistência; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesqui-

sas-multipesquisas. 

Antagonismologia: o antagonismo Planeta Escola / Planeta Hospital; o antagonismo 

parageografias inacessíveis / parageografias setorizadas; o antagonismo pressão holopensênica 

sadia / pressão holopensênica doentia; o antagonismo paraconexão assistencial / paraconexão 

assediadora; o antagonismo reeducação / corrupção; o antagonismo atos de poder cosmoéticos  

/ atos de poder caprichosos; o antagonismo autorreciclagem / autestagnação; o antagonismo 

Cosmoeticologia / Demagogiologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin interassistencial inassistir a si mesma; o para-

doxo de o holopensene de alguns setores de convivência serem impedidores do convívio prioritá-

rio; o paradoxo de no mais belo soma poder habitar a mais inconsequente consréu; o paradoxo 

exemplarista do Serenão Reurbanizador ressomado em corpo de idiota; o paradoxo de a evolu-

ção consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução grupal; o paradoxo da inclu-

são das consciências reurbanizadas por meio das transmigrações interplanetárias. 

Politicologia: as políticas reurbanizadoras; a política interassistencial do maximecanis-

mo multidimensional evolutivo; o politicamente correto; a meritocracia interassistencial, enquan-

to realidade prioritária na condução da evolução das consciências; a política da evolução grupal;  

a democrática liberdade de expressão e manifestação de todas as consciências, inclusive dos me-

gassediadores dos bolsões holopensênicos. 

Legislogia: a lei de causa e efeito agindo, cedo ou tarde, sobre a consréu degenerada;  

a lei da responsabilidade evolutiva; a lei da evolução consciencial inevitável; as leis modernas 

democráticas; a lei do movimento assistencial ininterrupto; a lei da afinidade evolutiva; a lei da 

interassistencialidade bioenergética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia; a cosmoeticofilia; a autopesquisofilia; a ampa-

rofilia; a parapoliticofilia; a reurbanofilia. 

Fobiologia: a necessidade em assumir a identidade interassistencial para cortar a proexo-

fobia; a fobia de acertos e retratações grupocármicas; o combate à neofobia evolutiva; a fobia  

à autexposição assistencial; a eliminação definitiva da parapsicofobia; a ausência da energofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome da autovitimização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a doação de energias conscienciais assistenciais na erradicação das manias 

baratrosféricas monopolizadoras. 

Mitologia: o mito da incapacidade de mudar a realidade; o mito da carreira solo na as-

sistência; a queda dos mitos multimilenares por meio das reurbanizações; o mito da igualdade 

sob todos os aspectos; o mito de todo político ser corrupto; o mito da autevolução sem investi-

mento interassistencial; o mito da pesquisa concluída. 

Holotecologia: a reurbanoteca; a interassistencioteca; a pensenoteca; a convivioteca;  

a autopesquisoteca; a cosmogramoteca; a politicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Reurbanizaciologia; a Assistenciologia;  

a Reeducaciologia; a Autoconscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia; a Paras-

sociologia; a Serenologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o agente pararreurbanológico; a conscin ectoplasta; a consciência 

reurbanizada (consréu) ressomada; a conscin verbetógrafa; a minipeça humana interassistencial; 

as consciências extraterrestres. 

 

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 evoluciólogo; o Serenão. 

 

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 evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo 

sapiens assistentialis; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens transmigratus; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: setorização holopensênica inicial = a do espaço candidato a renovações; 

setorização holopensênica conclusiva = a do espaço pesquisado e ratificador das renovações. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo assistencial cosmoético; a cultura da Reurba-

nologia; a cultura evolutiva da Autopesquisologia; as especificidades culturais dos grupos sociais 

e localidades dos setores assistidos; a cultura do evoluciólogo aplicada à Parassociometria da pa-

rageografia dos bolsões; a cultura da maxifraternidade tenepessológica. 

 

Criteriologia. Consoante a Pesquisologia Grupal da técnica energética pararreurbano-

lógica, eis, em ordem alfabética, 5 critérios capazes de auxiliar na escolha do setor a ser assistido: 

1.  Afinidade: a sintonia com consciências do setor holopensênico da cidade, país ou 

continente; o rapport interassistencial. 

2.  Emergência: a sinalética quanto às circunstâncias emergenciais dos assistidos. 

3.  Grupocarma: a prioridade assistencial junto aos credores do passado. 

4.  Insights: as inspirações promovidas pela equipex amparadora. 

5.  Sincronicidade: os registros semanais de sincronicidades relacionada a determinado 

setor geográfico. 
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Tipologia. Segundo a Geopoliticologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 3 tipos de 

de setores intrafísicos passíveis de compor a subdivisão holopensênica dos respectivos ambientes: 

1.  Administração pública: o gabinete do prefeito; a câmara de vereadores; a gestão de 

pessoas; os negócios jurídicos; as obras; as relações institucionais; os serviços públicos; as finan-

ças; o transporte público; a defesa civil; a segurança; os órgãos públicos. 

2.  Educação: as escolas públicas e privadas; as bibliotecas; as políticas de ensino; os 

profissionais de educação; os discentes. 

3.  Esporte e lazer: a assistência e desenvolvimento social; o turismo; a cultura; a comu-

nicação social; o desenvolvimento econômico; o esporte em geral; os ambientes de lazer coletivo. 

 

Monitoramento. A utilização da técnica do cosmograma no processo de leitura, seleção, 

análise, classificação e arquivamento de materiais dispostos na mídia, referente à setorização ho-

lopensênica em período pré-determinado, ao modo de minilaboratório da pesquisa grupal, possi-

bilita compilar e monitorar os achados ampliando o banco de dados pesquisísticos, relativos à hi-

póteses relacionadas às reurbins. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 setorização holopensênica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Bolsão  holopensênico:  Holopensenologia;  Neutro. 

02.  Colégio  Invisível  da  Pararreurbanologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

03.  Desassombro  paratecnológico:  Paratecnologia;  Homeostático. 

04.  Dinâmica  da  tenepes  planetária:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

05.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Evento  natural  reurbanizador:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

07.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

09.  Intervenção  espacial  cosmoética:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

10.  Política  pública  errada:  Antipoliticologia;  Nosográfico. 

11.  Reeducação  consciencial:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Resgate  na  Baratrosfera:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Reurbanização  na  Tríplice  Fronteira:  Reurbanologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  cosmograma:  Cosmogramologia;  Neutro. 

15.  Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  SETORIZAÇÃO  HOLOPENSÊNICA  FACILITA  AÇÕES  IN-
TERASSISTENCIAIS  POR  PARTE  DAS  CONSCINS  INTER-

MISSIVISTAS  LÚCIDAS  NA  RECUPERAÇÃO  DE  AMBIENTES  

DEGRADADOS  E  GERA  NEOPOSSIBILIDADES  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe o nível de importância das ações em 

prol das reurbanizações intrafísicas no Planeta? Qual a contribuição pessoal, teática, diante dessa 

possibilidade interassistencial e evolutiva? 
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S H O W    A N T I P A R A P S Í Q U I C O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O show antiparapsíquico é a ostentação do parapsiquismo e das energias 

conscienciais, por parte de conscin, homem ou mulher, em performance anticientífica, anticosmo-

ética, antissomática, espetaculosa, exibicionista, manipuladora ou fraudulenta, ocasionando des-

perdício de tempo e de energia, diminuição das parapercepções, obstrução do desenvolvimento 

parapsíquico, estagnação antievolutiva, interprisões grupocármicas e acumpliciamento com guias 

amauróticos e assediadores. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo do idioma Inglês, show, significa “exibição demonstrativa; falsa 

aparência; ostentação; espetáculo; exibição armada para angariar interesses ou estimular vendas; 

representação teatral; programa de rádio ou televisão”. Surgiu, no idioma Inglês, no Século XIII. 

O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro, contra, em oposição a”. O elemento de 

composição para provém do mesmo idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.  

O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos 

seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Espetacularização do desempenho parapsíquico. 2.  Exibição anticos-

moética do parapsiquismo. 3.  Espetáculo parafenomênico anticosmoético. 4.  Show mediúnico 

anticosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas show antiparapsíquico, minishow antiparapsíqui-

co e megashow antiparapsíquico são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Ilusionismo; prestidigitação; show de mágica. 2.  Demonstração de 

paratécnica didática. 3.  Desempenho parafenomênico tarístico. 4.  Performance parapsíquica as-

sistencial. 

Estrangeirismologia: os red lights coletando informações pessoais sobre as conscins 

antes do espetáculo supostamente parapsíquico; o talk show ressaltando os supostos dons do para-

psíquico em rede televisiva; o floor show para demonstração dos fenômenos parapsíquicos carre-

gados de muletarias; os fenômenos parapsíquicos tratados como se fossem freak shows; o light 

show redutor da lucidez; o no-show do intermissivista junto ao grupo evolutivo; o show-off da Pa-

rafenomenologia com intenção de arrumar prosélitos; as possessões violentas atuando como show 

stoppers; o show trial entre assediadores e assediados nos trabalhos de desobsessão; o trade show 

das feiras místicas; o parapsiquismo for show; o one-man show da conscin crente na unicidade da 

condição parapsíquica pessoal; o star of the show das performances parapsíquicas públicas pagas, 

nos Estados Unidos da América. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Hermenêutica Parapsíquica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexiste 

antiparapsiquismo evolutivo. Maxiassistência: ato silencioso. Parapsiquismo: ferramenta inter-

assistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do estrelismo; o holopensene pessoal antievoluti-

vo; o holopensene competitivo; o holopensene pessoal da postura enigmática; o holopensene pes-

soal da santificação; o holopensene pessoal da superioridade; o holopensene pessoal da sedução 

holochacral; o holopensene pessoal da imaturidade; a refratariedade ao contrapensene; o holopen-

sene pessoal da acriticidade; o pensene carregado no sen; o holopensene pessoal da carência; os 

nosopensenes; a nosopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os arrogopensenes, a arro-
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gopensenidade; o holopensene perversor; o holopensene automimético grupal; a ausência do ho-

lopensene interassistencial. 

 

Fatologia: a inautenticidade; os truques de ilusionismo utilizados para compensar o pa-

rapsiquismo inexistente ou perdido; a meia-luz dos ambientes facilitando o show; a falsidade ob-

jetal; a inveja; a vaidade acima da assistência; a carência crônica; o egocentrismo; a predisposição 

à manipulação através da massagem do egão infantil; a baixa autestima; a ausência de realiza-

ções pessoais gerando a ausência de holomaturidade; as disputas de quem atende mais pessoas na 

sessão mediúnica; a tendência de associar o sucesso do grupo ao bom êxito na aplicação das pró-

prias energias e não ao esforço de cada conscin; a sede de poder; a permanência no porão consci-

encial; a beatice; o jogo da religião; a idolatria; os penduricalhos pessoais como sendo sinônimos 

de poder; a terceirização das escolhas evolutivas; as lavagens cerebrais; a supervalorização dos 

procedimentos milenares; o resíduo mitológico; as automimeses dispensáveis; os rituais tornados 

anacrônicos; o fechadismo consciencial; o descaso com a saúde somática; os desperdícios dos 

aportes evolutivos; a defasagem evolutiva; a autossaturação intraconsciencial gerando predispo-

nência à reciclagem; a viragem do megassediador; a desestagnação do intermissivista; a identifi-

cação do veio proexológico; a autenticidade consciencial; as amizades raríssimas; a rotina útil;  

a autorganização consciencial; a renovação do círculo de relações; a centrifugação do egão; a Hi-

giene Consciencial; a saúde intelectual; o descarte dos resquícios holobiográficos ultrapassados;  

a viragem autevolutiva. 

 

Parafatologia: o show antiparapsíquico; a espetacularização do parapsiquismo; a come-

moração dos para-homicídios, frutos da utilização patológica das energias conscienciais; o prazer 

em possuir aura intimidante; o desperdício das energias conscienciais para o controle climático 

injustificado; a manipulação consciencial através das energias como sendo motivo de orgulho;  

o parapsiquismo na condição de único campo visível de êxito para a conscin; o abuso das energi-

as conscienciais; o uso das energias conscienciais para dessomar animais; o chi kung usado para 

lutas; a sedução holochacral; o vampirismo energético crasso sob a aparência de interassistência; 

a atitude parapsíquica passiva doentia; a manipulação através da neuroectoplasmia para demons-

tração do poder pessoal de guias amauróticos; a ausência de lucidez quanto à condição de ecto-

plasta gerando doenças crônicas; as paragangues companheiras de evolução; as lavagens parace-

rebrais; o autassédio; a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a supervalorização do as-

sédio; a parapercepção patológica; as curas exibicionistas; as danças indutoras de semipossessões; 

os contrafluxos considerados intransponíveis; a condição inegável de a consciência possuir mais 

energia em comparação à pedra usada em ritual místico; a supervalorização do bagulho energéti-

co; a impossibilidade de limpar ambientes empregando bagulhos energéticos, por exemplo, o ob-

jeto cancerígeno; o desconhecimento do uso da vontade e das energias na limpeza dos ambientes; 

a destruição desnecessária de plantas nos rituais envolvendo fitoenergia; a labilidade parapsíqui-

ca; o descarte das inspirações do amparador extrafísico não identificado; o paramomento impac-

tante demolindo a parapercepção obnubilada; o estudo técnico dos parafenômenos eliminando  

o misticismo; o pedágio do parapsiquismo; a evolução energossomática; o desenvolvimento da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; a autolucidez paraperceptiva; a blindagem da alcova;  

a assistência aos antigos assediadores; a aplicação das 40 manobras energéticas; a prioridade pa-

rapsíquica; a percepção do amparo de função em atividades evolutivas; a aplicação do arco voltai-

co craniochacral; a exteriorização de energias para pessoas e ambientes de modo anônimo; a tene-

pes; a ofiex; a autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo regressivo anticosmoética–falta de domínio energético; 

o sinergismo patológico baixa lucidez–ectoplasmia; o sinergismo disfuncional vaidade-carência; 

o sinergismo assediador manipulação-vampirização; o sinergismo minipeça interassistencial– 
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–maximecanismo evolutivo; o sinergismo autolucidez-parapsiquismo; o sinergismo Curso Inter-

missivo (CI)–proéxis–amparabilidade. 

Principiologia: o esquecimento do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princí-

pio de ninguém evoluir sozinho; o princípio popular “diga com quem andas e lhe direi quem és”; 

a carência do princípio pessoal de não acumpliciamento com o erro alheio; a interpretação imatu-

ra do princípio “só p e banca quem tem competência”; o princípio da inexistência de privilégios 

evolutivos; o princípio “se não presta não adianta fazer maquilagem”; a soberba na análise do 

princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o esquecimento do princípio de focar no as-

sistido na hora da assistência; o princípio de o mais simples poder gerar melhores resultados;  

o princípio da interassistencialidade parapsíquica. 

Codigologia: o abandono do codex subtilissimus grupal acordado com os colegas de 

Curso Intermissivo; o ato de fazer vistas grossas à corrupção do código grupal de Cosmoética 

(CGC); a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos grupais de vitimizações 

coletivas; o código grupal religioso orbitante em torno do líder vaidoso; a supervalorização do 

belicismo desvirtuando o código pessoal de Cosmoética; a renovação do código pessoal de Cos-

moética do maxidissidente. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas alertando sobre as consequências 

da utilização indevida das energias conscienciais; a teoria da escala evolutiva das consciências;  

a teoria das reurbexes; a teoria do Homo sapiens serenissimus na condição de modelo evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da evitação do autodesperdício; a técnica da oscilação longitudi-

nal voluntária de energias (OLVE); a técnica do estado vibracional; a técnica da mobilização 

básica de energias (MBE); a técnica da exteriorização de energias; a técnica da absorção de 

energias; a técnica do autoinventariograma; a técnica do conscienciograma; a técnica do maxi-

planejamento; a técnica do mapeamento dos movimentos pensênicos; as técnicas cosmovisiológi-

cas e atacadistas. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs) auxiliando na percepção das reciclagens pessoais; o voluntariado na docência consciencio-

lógica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laborató-

rio conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da exis-

tência diuturna; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentari-

um; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

metrologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito nefasto do uso malintencionado das ECs; os efeitos nocivos da so-

berba no parapsiquismo; o efeito do aumento do número de seguidores do líder baratrosférico 

alimentando a vaidade pessoal e as interprisões grupocármicas; os efeitos intrafísicos das ações 

extrafísicas; os efeitos nocivos das conseneres sobre as conscins incautas; os efeitos paragenéti-

cos do mau uso do soma; o efeito Dunning-Kruger; o efeito contagiante do heteroparapsiquismo; 

o efeito das expectativas frustradas; os efeitos paralisantes do medo de errar; o efeito evolutivo 

do exemplarismo através da cobaiagem consciencial; o efeito profilático da compreensão dos 

mecanismos de auto e heterassédio; o efeito da heteroabordagem assistencial na ampliação das 

autoparapercepções; os efeitos renovadores dos extrapolacionismos parapsíquicos nos acopla-

mentos interassistenciais; o efeito halo interdimensional da assistência extrafísica; o efeito halo 

interassistencial do princípio do posicionamento pessoal; o efeito da melhoria da pensenidade na 

psicosfera pessoal. 

Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de 

neossinapses; a necessidade de neossinapses relativas à Cosmoética; as neossinapses provenien-

tes da observação atilada dos compassageiros evolutivos; as neossinapses adquiridas através do 

autodiscernimento quanto aos parafenômenos; as neossinapses surgidas após os autenfrentamen-
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tos contínuos; as paraneossinapses obtidas através da troca do guia cego por amparador técnico 

de função; as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis; o ciclo da interprisão grupocár-

mica; o ciclo vaidade-heteroimperdoabilidade-minidissidência; o ciclo patológico de conflitos ín-

timos; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas; o ciclo dos aborrecimentos promoto-

res da reciclagem compulsória; o empenho holossomático necessário no corte do ciclo vicioso de 

automimeses multiexistenciais; o ciclo autorreflexão-assertividade; o ciclo da libertação grupo-

cármica; o ciclo neoideia-autorreflexão-ação; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio;  

o ciclo de extrapolações paradidáticas do abordador iniciante; o ciclo de extrapolacionismos pa-

rapsíquicos. 

Enumerologia: a satisfação malévola; a sede de poder; a vaidade; o dogmatismo; a ma-

xipeça; as interprisões grupocármicas; a melex anunciada. A saturação; a renovação; a mentalso-

maticidade; a persistência; a interassistência; a evolução energossomática; a Holomaturologia. 

Binomiologia: o binômio vaidade-show; o binômio belicismo-antiparapsiquismo; o bi-

nômio megassediador–conscin malévola; o binômio intencionalidade deturpada–desequilíbrio 

holossomático; o binômio ausência de parapsiquismo–fingimento; o binômio automimese evitá-

vel–apego às muletas parapsíquicas; o binômio baixa autestima–objetos de poder; o binômio 

cascagrossismo-ritualística; o binômio ectoplasmia-precognição dificultando a análise dos para-

fenômenos; o binômio autovitimização–Parapatologia holochacral; o binômio carência-manipu-

labilidade; o binômio assistido-assistente. 

Interaciologia: as minidissidências geradas pela interação faculdades mentais–paraper-

cepções multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo patológico autassédio-heterassédio; o crescendo patológi-

co sede de poder–acumpliciamento com assediadores–uso nefasto das energias conscienciais– 

–aura intimidante–expansão exponencial das interprisões grupocármicas; o crescendo patológi-

co doença física–doença emocional; o crescendo acidente de percurso–macro PK destrutiva; 

o crescendo minidissidente-maxidissidente; o crescendo labilidade parapsíquica–autolucidez pa-

rapsíquica; a ampliação da amparabilidade através do crescendo tacon-tares; o crescendo cons-

ciex assediadora–guia extrafísico amaurótico–paraconvalescente–amparador extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio patológico conscin vaidosa parapsíquica–assediador–assis-

tido manipulável; o trinômio homeostático assistido-assistente-amparador; o trinômio pseudos-

superioridade–segredo–acepção de pessoas. 

Polinomiologia: o polinômio acriticidade–credulidade–ritualística–autengano parapsí-

quico. 

Antagonismologia: o antagonismo show antiparapsíquico / parapsiquismo evolutivo;  

o antagonismo disponibilidade interassistencial / egão. 

Paradoxologia: o paradoxo de os fenômenos parapsíquicos mais marcantes serem os 

mais sutis. 

Politicologia: a política de fazer média. 

Legislogia: a lei de atração dos afins; a lei do menor esforço; a aplicação da lei do mai-

or esforço na evolução consciencial auxiliando na profilaxia da gurulatria; a lei da inseparabili-

dade grupocármica. 

Filiologia: a retrofilia; a parafenomenofilia; a fantasiofilia; a xenofilia; a toxicofilia;  

a idolofilia; a energofilia; a teofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a verponofobia; a leiturofobia; a laborfobia;  

a tecnofobia; a autocriticofobia; a reciclofobia; a eisoptrofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome do infantilismo; a síndrome de abs-

tinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da autossantificação; a síndrome da mediocrização; 

a síndrome da pré-derrota; a síndrome do ostracismo; a síndrome de abstinência parafisiológica. 

Maniologia: a gurumania; a angelomania; as teomanias milenares; a antiquomania;  

a mitomania; a tabacomania; a megalomania; a mania das muletas parapsíquicas; a mania de atri-

buir todos os sucessos pessoais aos amparadores; a mania de considerar todos os infortúnios co-

mo sendo causados por assediadores. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

20372 

Mitologia: o mito da revelação do conhecimento; o mito da pílula de resolução dos pro-

blemas; o mito da heterocura; o mito de seres divinos; o mito dos seres malignos. 

Holotecologia: a nosoteca; a abstrusoteca; a mitoteca; a absurdoteca; a oniroteca;  

a energoteca; a convivioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Autenganologia; a Automimeti-

cologia; a Retrocogniciologia; a Autexperimentologia; a Parafenomenologia; a Conscienciome-

trologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consréu estelar; a conscin baratrosférica; a conscin 

mal adaptada; a isca humana inconsciente; a vítima do porão consciencial; a pessoa varejista 

consciencial; a conscin autovitimizada; a conscin jejuna. 

 

Masculinologia: o vaidoso; o carente; o místico; o religioso; o dogmático; o assistido 

sem juízo crítico; o antepassado de si mesmo; o líder baratrosférico; o megassediador; o intermis-

sivista obnubilado; o minidissidente; o reciclante; o místico Edward Alexander Crowley (1875– 

–1947); o guru Sathya Sathyanarayana Raju (Sai Baba; 1926–2011); o conselheiro Grigori Yefi-

movich Rasputin (1869–1916). 

 

Femininologia: a vaidosa; a carente; a mística; a religiosa; a dogmática; a assistida sem 

juízo crítico; a antepassada de si mesma; a líder baratrosférica; a megassediadora; a intermissivis-

ta obnubilada; a minidissidente; a reciclante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens 

pathologicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens depen-

dens; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens anxius; o Ho-

mo sapiens antiparapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minishow antiparapsíquico = a utilização fantasiosa do parapsiquismo 

para impressionar determinada conscin incauta; megashow antiparapsíquico = a manipulação es-

petacular da multidão sugestionável, potencializada pelas energias conscienciais do líder anticos-

moético. 

 

Culturologia: a cultura do fenômeno pelo fenômeno. 

 

Taxologia. Segundo a Autolucidologia, o show antiparapsíquico pode ser, por exemplo, 

classificado em 2 tipos básicos, expostos a seguir na ordem alfabética: 

1.  Intencional: o show promovido pela consciência com a intenção clara de manipular, 

ludibriar, seduzir, roubar, direcionar, vampirizar e desinformar. É a condição mais grave, gerado-

ra das interprisões grupocármicas sérias, evidenciando a necessidade de viragem imediata do con-

texto existencial. 

2.  Involuntário: o show realizado pela conscin ignorante quanto às próprias carências, 

vaidades, autocorrupções, infantilismos, erros cognitivos, dogmatizações, belicismos, autovitimi-

zações e autenganos. É a condição com atenuantes, causando menor impacto grupocármico. 

 

Caracterologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, é possível classificar, por exemplo, 

o show antiparapsíquico nas 10 categorias-chave, não excludentes, apresentadas em ordem alfabé-

tica: 

01.  Anticientífico: a falta de registro detalhado, sem exageros, das parapercepções pes-

soais, levando à perda da oportunidade pesquisística e do amparador extrafísico técnico de função. 
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02.  Antissomático: a utilização de muletas antissomáticas, por exemplo, drogas e muti-

lações corporais, como justificativa ao desenvolvimento ou utilização do parapsiquismo. 

03.  Autovitimizador: a supervalorização da própria condição de conscin carente e au-

tassediada, alimentando o ciclo de ganhos secundários, em evidente condição de Parapatologia 

holochacral. 

04.  Ilícito: a utilização dolosa das energias conscienciais, em demonstração inequívoca 

de satisfação malévola. 

05.  Manipulador: o emprego do parapsiquismo para manejar a pensenidade alheia, em 

clara demonstração de egoísmo. 

06.  Mistificador: a inserção de parafatos, fabricados ou inexistentes, nas performances 

e relatos de experiências parapsíquicas, com a intenção de alimentar o próprio ego e ser melhor 

aceito pelo grupo. 

07.  Ritualístico: o exibicionismo com o desperdício das energias conscienciais em mo-

vimentos, danças, maneirismos de fala, penduricalhos pessoais e rituais dogmáticos. 

08.  Sectário: o embate energético entre grupos de consciências pensenicamente afiniza-

das, visando a eliminação do grupo rival ou das ideias antagônicas. 

09.  Solo: o realizado por única conscin obnubilada, com a participação ou não de cons-

ciexes patológicas. 

10.  Vampirizador: o exaltamento das emoções de plateia incauta, com a finalidade de 

absorver energias consciencias. 

 

Inteligência. Pela Conscienciometrologia, acerta mais quem estuda a si próprio e desco-

bre os gatilhos da vaidade pessoal, utilizando os trafores para realizar as reciclagens necessárias. 

 

Autocompensação. De acordo com a Autexperimentologia, a consciência em evolução 

descobre, de modo inequívoco e gradativo, a inutilidade de destruir plantas, ferir pré-humanos, 

obter ECs alheias ou utilizar-se de quaisquer muletas para reequilibrar-se energeticamente. A au-

tocompensação das energias pode ser realizada facilmente através da absorção das energias ima-

nentes, abundantes no Cosmos, de maneira cosmoética, atingindo novo e real patamar de homeos-

tase energossomática. 

 

Terapeuticologia. Pela ótica da Holomaturologia, a conscin abandona a condição vaido-

sa, predisponente ao show antiparapsíquico, quando passa a valorizar mais a aplicação do conteú-

do fenomênico, focando na interassistência, em detrimento do fenômeno em si e do egão, dinami-

zando a 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 o show antiparapsíquico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

07.  Binômio  expectativa-recompensa:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

09.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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12.  Paragangue:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

ENQUANTO  A  AUTOIMAGEM,  A  PERFORMANCE,  A  TACON  

E  A  MASSAGEM  DO  EGO  FOREM  PRIORIDADES  À  CONS-
CIÊNCIA  SERÁ  INVIÁVEL  A  VIVÊNCIA  DA  MEGAFENOME-
NOLOGIA  SISTEMÁTICA  DE  CUNHO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, perde tempo vangloriando-se do parapsiquismo 

pessoal? Ainda supervaloriza os fenômenos densos em detrimento do parapsiquismo mentalsomá-

tico? Quais aplicações úteis faz do parapsiquismo em prol de outras consciências? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  America‟s Psychic Challenge; 9 Vídeos; Vídeo 9; 44min09; Parapsíquica: Michelle Whitedove. Produ-

ção: Abigail Sharfran. Produção Executiva: Sara Roa. Direção de Arte: Mark Cooper. História: Alicia Bean. Fotogra-

fia: Willie Nunez. Música: Dave Stone. Figurino: Nola Roller. Edição: Gabriel Forster; & Larry Druker. Sinopse: Rea-

lity show inspirado na série britânica Britain's Psychic Challenge. Após busca nacional entre milhares de médiuns, dezes-

seis foram entrevistados e testados para ganhar vaga no programa. Em cada episódio cada qual é submetido a testes, e ga-
nham pontos dados por jurados. Os 2 melhores continuam para a próxima fase do programa, e o vencedor leva $100.000 

dólares em dinheiro e o título "America's #1 Psychic". disponível em: <http://www.youtube.com/watch?feature-

=player_detailpage&v=Mdz3p-Ms4HCo#t=84s>; acesso em: 26.04.13. 

 

Filmografia  Específica: 

 

1.  O Enigma do Mal. Título Original: The Entity. País: EUA. Data: 1982. Duração: 125 min. Gênero: 

Terror. Idade: 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Sidney J. Furie. Elenco: Barbara Hershey; Ron Silver; 

David Labiosa; George Coe; Margaret Blye; Jacqueline Brookes; Richard Brestoff; Michael Alldredge; Raymond Singer; 

Allan Rich; Natasha Ryan; Melanie Gaffin; Alex Rocco; Sully Boyar; Tom Stern; Curt Lowens; Paula Victor; Lee 

Wilkof; Debora Stevenson; Mark Weiner; Lisa Marie Gurley; Chris Howell; John Branagan; Daniel Furie; Amy 

Kirkpatrick; Todd Kutches; Pauline Lomas; & Renee Neimark. Produção: Michael Leone; Andrew Pfeffer; & Harold 
Schneider. História & Roteiro: Frank de Felitta. Fotografia: Stephen H. Burum. Música: Charles Bernstein. 

Montagem: Frank J. Urioste. Companhia: 20th Century Fox. Distribuidora: Twentieth Century Fox Corporation. 

Sinopse: Los Angeles, 1976. Carla Moran (Barbara Hershey) é estruprada diversas vezes pelo espírito de determinado 
homem, mas ninguém acredita. Ao ser submetida a testes conduzidos por especialistas em fenômenos paranormais e psi-

cólogos, comandados pelo pesquisador Phil Sneiderman (Ron Silver), fica clara a exatidão dos fatos. 

2.  Poder Paranormal. Título Original: Red Lights. País: EUA; & Espanha. Data: 2012. Duração: 113 min. 
Gênero: Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Rodrigo Cortés. Elenco: Robert 

de Niro; Sigourney Weaver; Cillian Murphy; Toby Jones; Elizabeth Olsen; Joely Richardson; Craig Roberts; Burn 

Gorman; Joely Richardson; Karen David; Jesse Bostick; Jeane Spark; Jan Cornet; Leonardo Sbaraglia; Adriane Lenox; 
Garrick Hagon; Burn Gorman; Mitchell Mullen; Nathan Osgood; Madeleine Potter; Eloise Webb; Jeany Spark; Jan 

Cornet; Lynn Blades; Eben Young; Becci Gemmell; Jee-Yun Lee; Josette Simon; Carlos Bermúdez Sagrera; Anna Dorca; 

Gina Bramhill; Joel Vigo; Max Hausmann; Jilius Cotter; Mercé Vidal; Miquel Bordoy; Sys Mostow; Anna Ferguson; 
Alicia Caycho; & Clelia Bain. Produção: Rodrigo Cortés. História: Rodrigo Cortés. Roteiro: Rodrigo Cortés. Foto-

grafia: Xavi Giménez. Música: Víctor Reyes. Montagem: Rodrigo Cortés. Companhia: Nostromo Pictures; Cindy Co-

wan Entertainment; Antena 3 Films; Attitude Pinículas y Films A. I. E.; & Televisió de Catalunya (TV3). Distribuidora: 

California Filmes. Sinopse: A psicóloga cética Dra. Margaret Matheson e o físico Tom Buckley são especialistas em des-

mascarar fenômenos paranormais fraudulentos, e nunca encontraram algum fenômeno legítimo. Quando o famoso mé-

dium Simon Silver reaparece ao público após anos de afastamento, Tom fica obscecado em descobrir se Silver é fraude ou não. 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Conscien-

tia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 27 enus.; 1 tab.; 8 refs.; 1 apênd.; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 

2011; páginas 92 a 104. 

 

D. T. P. 
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S I G L A    CO N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A sigla conscienciológica é a expressão terminológica composta da Ciência 

Conscienciologia reduzida às letras iniciais, compondo abreviatura capaz de facilitar a retenção 

mnemônica da neoverpon e dinamizar a elaboração cognitiva da conscin intermissivista ao sim-

plificar a forma de conteúdo complexo (Conformática). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo sigla deriva do idioma Baixo Latim, sigla, “sinal de abreviação; 

abreviação”. Apareceu no Século XIX. A palavra consciência procede do idioma Latim, consci-

entia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; sen-

so íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento 

de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Siglônimo conscienciológico. 02.  Sigloide terminológico da Cons-

cienciologia. 03.  Siglado conscienciológico. 04.  Acrografia conscienciológica. 05.  Hemiacro-

grafia da Conscienciologia. 06.  Acrossemia terminológica da Conscienciologia. 07.  Monograma 

conscienciológico. 08.  Braquigrafia conscienciológica; braquigrama terminológico da Conscien-

ciologia. 09.  Iniciais de expressão conscienciológica. 10.  Abreviatura conscienciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 41 cognatos derivados do vocábulo sigla: sigla-

ção; siglada; siglado; siglador; sigladora; siglar; siglário; siglatura; siglema; siglista; siglísti-

ca; siglístico; siglizada; siglizado; siglizante; siglizar; siglógrafa; siglógrafo; sigloide; siglóloga; 

Siglologia; siglológico; siglologista; siglólogo; siglômana; siglomania; siglomaníaca; sigloma-

níaco; siglômano; siglonimia; siglonímia; siglonímica; siglonímico; siglonimização; siglonimiza-

da; siglonimizado; siglonimizar; siglônimo; siglonomia; siglonômica; siglonômico. 

Neologia. As 3 expressões compostas, sigla conscienciológica, sigla conscienciológica 

rara e sigla conscienciológica frequente são neologismos técnicos da Terminologia. 

Antonimologia: 1.  Sintagma conscienciológico. 2.  Expressão composta consciencio-

lógica. 3.  Siglema conscienciológico. 4.  Acrônimo conscienciológico. 5.  Braquilogia de sin-

tagma conscienciológico. 

Estrangeirismologia: o hápaks legómenon; a ocorrência frequente de siglas no corpus 

da Conscienciologia; o speech técnico; o meaning adequado; o breakthrough mentalsomático;  

o Pesquisarium; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Conformática da Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da precisão terminológica (Orismologia); o holo-

pensene pessoal da intelectualidade (Mentalsomatologia); o holopensene pessoal da comunicabili-

dade científica (Comunicologia); os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os orismopensenes;  

a orismopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o predomínio do pen na autopense-

nização. 

 

Fatologia: a sigla conscienciológica; a nominata siglonímica da Conscienciologia; o si-

glário conscienciológico; a sigla na condição de sinônimo preferencial do sintagma terminoló-

gico; a abreviação de expressão conscienciológica; a contração de fraseologia terminológica; a si-

gla com letras maiúsculas; a exclusão dos pontos intermediários; as variantes ortográficas do sin-

tagma siglonimizado; o hibridismo multilíngue da siglonímia; as expressões terminológicas ainda 

não sigladas; a criação de reduções diferentes para preservar a univocidade; a tradução do acró-
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grafo; a abordagem didática explicitando a sigla; os critérios de exclusão do levantamento siglís-

tico; o dicionário de siglas; o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO); a estilís-

tica conscienciológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a captação para-

ideativa transladada em sigla conscienciológica; o aprimoramento dos chacras encefálicos; o buri-

lamento do parapsiquismo intelectual; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inter-

locução taquigráfica lastreada por telepatia taquipsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencial coloquialismo-erudição; o sinergismo 

multialfabético; o sinergismo descrição-prescrição. 

Principiologia: o princípio da coerência terminológica; os princípios lexicológicos;  

o princípio do confor aplicado à siglatura conscienciológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) invocado pelas iniciais. 

Teoriologia: a Teoria Comunicativa da Terminologia. 

Tecnologia: a técnica da siglatura; a técnica da braquigrafia; a técnica da truncagem 

da expressão composta; a técnica da acrografia conscienciológica; a técnica da abreviação 

conscienciológica; a técnica da pontoação; a técnica do enumerograma no diagnóstico informa-

tivo do texto (total de siglas). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensê-

nica; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Co-

municologia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia; o trio de laboratórios consci-

enciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium). 

Colegiologia: a comunicação ágil entre pesquisadores dos Colégios Invisíveis da Cons-

cienciologia. 

Efeitologia: o efeito catalisador da sigla no coloquialismo entre cognopolitas; o efeito 

ambíguo das siglas homonímicas; o efeito braquilógico da sigla; o efeito disseminador de siglas 

da Internet; o efeito da sigla no autopolineuroléxico. 

Neossinapsologia: a sigla conscienciológica ao modo de atalho para as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo emissor-receptor na interlocução didática; o ciclo conscienciológico 

estudo-aprendizado-verbação-docência-gescon. 

Enumerologia: as siglas de grupos de pesquisa; as siglas de Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs); as siglas de cursos; as siglas de eventos; as siglas de programas científicos; as si-

glas de periódicos; as siglas terminológicas. 

Binomiologia: o binômio concisão-clareza; o binômio comunicação–divulgação cientí-

fica; o binômio economia da fala–economia da escrita; o binômio grafia-pronúncia; o binômio 

neoacepção–acepção por extensão; o binômio pictograma-signo–pictograma-sinal; o binômio si-

glário-siglonímia. 

Interaciologia: a interação codificação-decodificação; a interação encriptação-desen-

criptação; a interação arbitrariedade-consenso das siglas imotivadas; a interação sigla consci-

enciológica–sigla da Ciência Convencional; a interação sigla-acróstico; a interação homografia- 

-desambiguação; a interação letra-algarismo. 

Crescendologia: o crescendo pictografia-conscienciografia; o crescendo linguagem in-

formal–linguagem formal; o crescendo sigla–lexema–derivações morfossintáticas; o crescendo 

estrangeirismo–empréstimo linguístico; o crescendo monossemia-polissemia; o crescendo sigla 

pessoal–sigla coletiva; o crescendo sigla neológica–sigla dicionarizada. 

Trinomiologia: o trinômio variação de gênero–número–grau das siglas; o trinômio ho-

mografia-homofonia-paronímia; o trinômio símbolo–sigla–sinal gráfico; as siglas do trinômio es-

tados-países-idiomas; o trinômio jargão-tecnoleto-idioleto; o trinômio intelectualidade-parapsi-

quismo-comunicabilidade; o trinômio Comunicologia-Paradidaticologia-Parapedagogia. 
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Polinomiologia: o polinômio sigla terminológica–sigla científica–sigla internacional– 

–sigla traduzida. 

Antagonismologia: o antagonismo sigla / acrônimo; o antagonismo siglema / sigloide; 

o antagonismo siglônimo estabilizado / siglônimo ad hoc; o antagonismo mnemotécnica vocabu-

lar / mutilação vocabular; o antagonismo dinamização cognitiva / restrição cognitiva; o antago-

nismo taquigrafia pessoal / estenografia; o antagonismo léxico giriesco / léxico paracientífico. 

Politicologia: a democracia direta linguística; a discernimentocracia. 

Legislogia: as leis do sistema linguístico gerador de siglas terminológicas. 

Filiologia: a siglofilia; a neofilia; a lexicofilia; a glossofilia; a glotofilia; a cogniciofilia;  

a conscienciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a literofobia; a logofobia; a onomatofobia. 

Maniologia: a siglomania. 

Holotecologia: a orismoteca; a definoteca; a terminoteca; a neologisticoteca; a linguisti-

coteca; a gramaticoteca; a estiloteca; a idiomatoteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Terminologia; a Siglologia; a Orismologia; a Neologia; a Lexi-

cologia; a Filologia; a Tradutologia; a Pragmática; a Sociolinguisticologia; a Linguisticologia;  

a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Conformática; a Enciclopediolo-

gia; a Autoparapolimaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin siglomaníaca; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o siglador; o siglista; o siglólogo; o siglômano; o siglógrafo; o terminó-

grafo; o lexicógrafo; o verbetógrafo; o autor publicado; o pesquisador; o paracientista; o consci-

enciólogo; o docente de Conscienciologia. 

 

Femininologia: a sigladora; a siglista; a siglóloga; a siglômana; a siglógrafa; a terminó-

grafa; a lexicógrafa; a verbetógrafa; a autora publicada; a pesquisadora; a paracientista; a consci-

encióloga; a docente de Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo 

sapiens traductor; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

communicator; o Homo sapiens parapaedagogus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: sigla conscienciológica rara = o siglônimo CMA (ciclo multiexistencial 

da atividade); sigla conscienciológica frequente = o siglônimo EV (estado vibracional). 

 

Culturologia: a cultura das reduções vocabulares; a cultura conscienciológica; a Multi-

culturologia cognopolita; a cultura da comunicabilidade taquipsíquica; a Interculturologia da 

Interdisciplinaridade; a cultura filológica; a cultura siglística. 

 

Lexicologia. De acordo com a Siglologia, eis, em ordem alfabética, 63 siglas com os res-

pectivos sintagmas e especialidades, integrando a siglonímia da Nomenclatura Conscienciológica 

(Ano-Base: 2012): 

01.  AM: autoconscientização multidimensional (Autoconscientizaciologia). 

02.  BEE: Bibliografia  Específica Exaustiva (Mentalsomatologia). 

03.  BEEC: Bibliografia  Específica Exaustiva da Conscienciologia (Holotecologia). 

04.  BIC: Balanço Interassistencial Conscienciocentrológico (Administrativologia). 

05.  CCCE: Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (Parassociologia). 
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06.  CCCI: Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (Conviviologia). 

07.  CDC: código duplista de Cosmoética (Duplologia). 

08.  CEE: Central Extrafísica de Energia (Energologia). 

09.  CEF: Central Extrafísica da Fraternidade (Cosmovisiologia). 

10.  CEP: código do exemplarismo pessoal (Autexemplarismologia). 

11.  CEV: Central Extrafísica da Verdade (Cosmovisiologia). 

12.  CGC: código grupal de Cosmoética (Cosmoeticologia). 

13.  CI: Curso Intermissivo (Intermissiologia). 

14.  CID: Colégio Invisível da Dessomatologia (Dessomatologia). 

15.  CIE: Colégio Invisível dos Evoluciólogos (Evoluciologia). 

16.  CIS: Colégio Invisível dos Serenões (Serenologia). 

17.  CIT: Colégio Invisível da Tenepessologia (Tenepessologia). 

18.  CL: Consciex Livre; Conscientia libera (Evoluciologia). 

19.  CMA: ciclo multiexistencial da atividade (Autosseriexologia). 

20.  CMG: ciclo multiexistencial grupal (Grupocarmologia). 

21.  CMP: ciclo multiexistencial pessoal (Seriexologia). 

22.  COC: cético otimista cosmoético (Autocogniciologia). 

23.  CPC: código pessoal de Cosmoética (Autocosmoeticologia). 

24.  CPP: código de prioridades pessoais (Autopriorologia). 

25.  CPV: código pessoal vigente (Autoconscienciometrologia). 

26.  DD: diálogo-desinibição (Conviviologia). 

27.  DE: dupla evolutiva (Duplologia). 

28.  EC: energia consciencial (Energossomatologia). 

29.  EI: energia imanente (Bioenergologia). 

30.  EV: estado vibracional (Energossomatologia). 

31.  FEP: Ficha Evolutiva Pessoal (Autevoluciologia). 

32.  FIP: ficha intermissiva pessoal (Intermissiologia). 

33.  HCP: História Consciencial Pessoal (Holobiografologia). 

34.  IC: Instituição Conscienciocêntrica (Conscienciocentrologia). 

35.  IE: inteligência evolutiva (Autevoluciologia). 

36.  IFV: imobilidade física vígil (Autexperimentologia). 

37.  MBE: mobilização básica das energias (Energossomatologia). 

38.  MPP: Manual das Prioridades Pessoais (Autopriorologia). 

39.  OC: Organismo Conscienciocêntrico (Conscienciocentrologia). 

40.  ParaDNA: para-deoxyribonucleic acid; código paragenético (Parageneticologia). 

41.  PC: projeção consciente (Projeciologia). 

42.  PCA: projeção consciente assistida (Projeciologia). 

43.  PCC: projeção de consciência contínua (Projeciologia). 

44.  PCP: princípio da Cosmoética pessoal; princípio da Cosmoeticologia pessoal (Au-

tocosmoeticologia). 

45.  PCR: projeção consciente retrocognitiva (Projeciologia). 

46.  PD: princípio da descrença (Descrenciologia). 

47.  PEG: princípio do exemplarismo grupal (Cosmoeticologia). 

48.  PEP: princípio do exemplarismo pessoal (Autocosmoeticologia). 

49.  PGC: Prova Geral de Conscienciologia (Parapedagogia). 

50.  PL: projetabilidade lúcida (Projeciologia). 

51.  PPC: princípio da prioridade compulsória (Holomaturologia). 

52.  PPP: princípio do posicionamento pessoal (Autodefinologia). 

53.  PSC: projeção semiconsciente (Projeciologia). 

54.  SAB: síndrome da abstinência da Baratrosfera (Parapatologia). 

55.  SAP: síndrome da abstinência parafisiológica (Autoconsciencioterapia). 

56.  SDC: síndrome da dispersão consciencial (Antipriorologia). 

57.  SEA: síndrome da ectopia afetiva (Psicossomatologia). 
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58.  SEP: sinalética energética pessoal (Parapercepciologia). 

59.  SEST: síndrome do estrangeiro (Consciencioterapia). 

60.  SO: síndrome do ostracismo (Perdologia). 

61.  TGV: Tenepessologia-Gesconologia-Verponologia (Autevoluciologia). 

62.  VEP: vivência extrafísica pessoal (Autexperimentologia). 

63.  VP: vivência pessoal (Autexperimentologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a sigla conscienciológica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 

02.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

03.  Cienciês:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

06.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

09.  Metáfora  conscienciológica:  Orismologia;  Neutro. 

10.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Orismopensenização  prioritária:  Orismologia;  Homeostático. 

13.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Prova  Geral  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15.  Teste  dos  vocábulos:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

 

O  INTERMISSIVISTA  CONSEGUE  RETER  E  INSERIR  NEO-
VERPONS  MAIS  FACILMENTE  NO  FULCRO  DA  AUTOPEN-
SENIZAÇÃO  QUANDO  UTILIZA  TÉCNICAS  CORRETAS.  EIS  

A  UTILIDADE  PRECÍPUA  DA  SIGLA  CONSCIENCIOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou sobre a relevância da siglonímia ter-

minológica? Qual grau de familiaridade mantém com as siglas da Conscienciologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana 

Bonfim; et al.; 318 p.; 14 caps.; 13 abrevs.; 1 foto; 6 gráfs.; 12 infografias; 1 microbiografia; 30 tabs.; 4 musicografias;  
5 pinacografias; 93 filmes; 380 refs.; posf.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia 

e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; página 23. 

2.  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.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 1.113 a 1.117. 

 

O. M. 
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S I L Ê N C I O    A U T E S C L A R E C E D O R    RE A T I V O  
( A U T 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 silêncio autesclarecedor reativo é ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, após vivenciar heterocrítica construtiva relacionada a determinado autocomportamento 

equivocado, emudecer por tempo determinado e de modo consciente, com o objetivo de aprofun-

dar a autorreflexão em busca de fatos corroboradores de tal julgamento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo silêncio vem do idioma Latim, silentium, “silêncio”, de silere, 

“calar-se; guardar silêncio; não dizer palavra”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição 

auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O primeiro prefixo es provém 

do idioma Latim, ex, exprimindo “movimento para fora; privação; transformação; iteração”.  

A palavra claro deriva igualmente do idioma Latim, clarus, “claro”. Apareceu no Século XIII.  

O vocábulo esclarecedor surgiu no Século XV. O segundo prefixo re vem do mesmo idioma La-

tim, re, “retrocesso; retorno; repetição; reforço; intensificação; oposição; repulsa”. O termo ativo 

deriva também do idioma Latim, activus, “ativo; que age; que tem significação ativa”. Apareceu 

no Século XV. A palavra reativo surgiu em 1858. 

Sinonimologia: 1.  Quietude autelucidativa estimulada. 2.  Solilóquio esclarecedor inci-

tado. 3.  Mudez autotarística reativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas silêncio autesclarecedor reativo, silêncio autes-

clarecedor reativo elementar e silêncio autesclarecedor reativo avançado são neologismos técni-

cos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Verbação elucidativa estimulada. 2.  Gesticulação esclarecedora in-

citada. 3.  Expressão verbal autotarística. 

Estrangeirismologia: o shut up consciente; o brainstorming silencioso; o soliloquium 

produtivo; o selffeedback; o upgrade da autorreflexão; o insight providencial; o momentum autes-

clarecedor; o superavit evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autorreflexões úteis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreflexão consciencial; o fato inafastável de 

os autopensenes somente se aperfeiçoarem por meio das autorreflexões; a fase da repensenização; 

os pensenes silenciosos; o holopensene homeostático otimizando a compreensão do heteresclare-

cimento proposto; o intercâmbio de pensenes esclarecedores; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o silêncio autesclarecedor reativo; o silêncio autoimposto em reação à hete-

rocrítica recebida; a reatividade positiva intraconsciencial; o minuto de silêncio elucidativo; o si-

lêncio ativo; o momento íntimo; o isolamento positivo; a autorreflexão lógica estimulada; o ato 

inteligente de refletir antes de falar; a heterocrítica promovendo a reflexão autocrítica; a autor-

reflexão avaliando os atributos intraconscienciais; a análise realista do nível cosmoético pessoal; 

a imersão refletiva temporária; o período da revisão das ideias; o ato de querer entender-se para 

mudar; as reavaliações pessoais; o ato de parar para pensar; a parada técnica; o ato de fechar 

para balanço; a caminhada reflexiva; a chuveirada introspectiva; a postura defensiva; a fuga da 

verdade; a permanência no equívoco; as justificativas evasivas; a esquiva do problema; a refra-

tariedade à heterocrítica; o predomínio do comportamento subcerebral; o porão consciencial 

atuante na adultidade promovendo comportamentos equivocados; o ato de saber e nada fazer;  

o esbregue providencial; o ato de cair a ficha; a predisposição à reciclagem; o momento da vira-

da; o baixar a guarda; a postura proativa; a atitude do refazer; o enfrentamento do problema; a au-
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tolavagem de roupa suja; a autopesquisa profunda necessária à identificação dos erros; a autoin-

dignação a partir do reconhecimento do erro pessoal; o realinhamento proexológico; o autode-

safio de reciclar as manifestações conscienciais equivocadas; o autenfrentamento para mexer em 

posturas anacrônicas; a melhoria gradual das predisposições comportamentais; a mudança de há-

bitos; o ato de olhar para a própria realidade; a ultrapassagem dos gargalos pessoais; o uso teático 

do abertismo consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a qualificação da 

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a análise do autodesempenho parapsíquico; as autorreflexões so-

bre a assistência extrafísica recebida; o balanço da tenepes em desenvolvimento; as retrocogni-

ções do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático desencadeando o silêncio autesclarecedor reati-

vo; o transe parapsíquico de autorreflexão dinâmica; os bloqueios energéticos interferindo no au-

tocomportamento; a reflexão quanto ao conteúdo da inspiração recebida; a qualificação mental-

somática; as projeções conscientes (PCs); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os extra-

polacionismos parapsíquicos motivadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-informação; o sinergismo busca 

do esclarecimento de dúvidas–encontro das respostas nas autorreflexões inteligentes; o sinergis-

mo vontade-intenção-autesclarecimento; o sinergismo autoconfiança–aceitação das heterocríti-

cas; o sinergismo das heterocríticas interassistenciais à conscin-cobaia; o sinergismo autorrefle-

xão-discernimento-reciclagem; o sinergismo autopredisposição à autocrítica–predisposição à re-

ciclagem. 

Principiologia: o princípio de pensenizar antes de falar; o princípio pesquisístico da 

procura de respostas por meio da autorreflexão; o princípio cosmoético do respeito ao silêncio 

alheio; o princípio da recin cirúrgica; o princípio da auto e heterocrítica cosmoética; o princípio 

da autocrítica permanente nas manifestações conscienciais; o princípio da heterocrítica benefi-

ciar a quem sabe receber. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autoquestionamentos; 

o código do silêncio; a intenção heterocrítica qualificada pelo código pessoal de Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria da heteroconvivialidade; a teoria sobre o nível de aprofundamento 

das heterocríticas cosmoéticas realizadas ser limitado pelo nível do próprio aprofundamento 

autocrítico; a teática da tares; a teática da recéxis; a teática da recin; a teoria da ação e reação 

a partir da heterocrítica; a teoria da autorrenovação em decorrência da autorreflexão profunda. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica análise-síntese; a técnica da priorização do mais relevante; a aplicação inin-

terrupta da técnica do sobrepairamento analítico; a autaplicação das técnicas conscienciométri-

cas; a técnica da autobservação racional; a técnica de guardar silêncio no momento certo; a téc-

nica de redução pacífica de conflitos; a técnica de saber escutar; a técnica do autenfrentamento 

das imaturidades; a técnica dos autoquestionamentos. 

Voluntariologia: a condição exemplar da conscin-cobaia no voluntariado consciencio-

lógico. 

Laboratoriologia: a autorreflexão profunda nos laboratórios conscienciológicos; o lab-

con pessoal a partir do silêncio autesclarecedor reativo; o laboratório conscienciológico da Pen-

senologia. 

Efeitologia: os efeitos do aprofundamento da autorreflexão na reciclagem intraconsci-

encial (recin); as mudanças de comportamento como efeito das autorreflexões sobre as heterocrí-

ticas construtivas; o efeito do silêncio cosmoetificador; o efeito autesclarecedor da lógica dos 

fatos. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da análise ponderada sobre as hetero-

críticas recebidas; a geração de neossinapses a partir da autorreflexão. 
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Ciclologia: o ciclo heterocrítica-autorreflexão; o ciclo tares recebida–autorreflexão– 

–resoluções pessoais–ações práticas; o ciclo analítico autavaliação-heteravaliação; o ciclo reco-

nhecer-reciclar-recomeçar. 

Enumerologia: o silêncio pessoal; o silêncio autorreflexivo; o silêncio autoprovocador; 

o silêncio autotarístico; o silêncio autorreciclador; o silêncio autorrenovador; o silêncio provi-

dencial. 

Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio ouvir-refletir; o binômio heterocríti-

ca-autocrítica; o binômio autorreflexão profunda–recin eficaz; o binômio comportamento inade-

quado–comportamento adequado; o binômio estímulo-resposta; o binômio autocompreensão- 

-autossuperação. 

Interaciologia: a interação qualificação dos atos pessoais–autorreflexão periódica. 

Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo cosmoético autocrí-

tica-heterocrítica; o crescendo 1 minuto de autorreflexão–5 horas de autorreflexão; o crescendo 

inteligente equívoco-retificação. 

Trinomiologia: o trinômio autorrecolhimento-autorreflexão-autorreconfiguração; o tri-

nômio crítica-autocrítica-heterocrítica; o trinômio autodepuração pensênica–autorregulação 

comportamental–autocomposição da personalidade cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–com-

portamento contraproducente–autexpressão estagnada; o polinômio heterocriticar-autochecar- 

-autorrefletir-autorreciclar. 

Antagonismologia: o antagonismo comportamento conflitante / comportamento anti-

conflitante; o antagonismo heterocrítica benéfica / heterocrítica maléfica; o antagonismo autes-

clarecimento racional / autargumentação emocional; o antagonismo autorreflexão / verborragia; 

o antagonismo resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo autenfrentamento 

/ fuga. 

Paradoxologia: o paradoxo de o silêncio poder falar mais alto se comparado às pa-

lavras. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a autodiscernimentocracia; a conscienciocracia; 

a conviviocracia; a criticocracia; a decidocracia; a recexocracia; a política do bom comporta-

mento. 

Legislogia: a consideração lúcida sobre a lei da ação e reação; a lei do silêncio autoim-

posto; a lei do maior esforço aplicada às reciclagens pessoais. 

Filiologia: a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a autorrecexofilia; a abertismofilia;  

a anticonflitofilia; a cosmoeticofilia; a pacienciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da heterocriticofobia; a superação da autorreflexofobia;  

a ausência da decidofobia; a erradicação da autocriticofobia; a eliminação da errofobia; a recexo-

fobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a acomodação ao status quo na síndrome da mediocrização sabotando 

as autorreflexões. 

Maniologia: o autesclarecimento sobre a importância da erradicação das manias bara-

trosféricas monopolizadoras da consciência; a autorreflexão profilática frente à mania de justificar 

os próprios erros; a eliminação da mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento das ne-

cessidades evolutivas; a superação da mania das postergações inviabilizadoras da reciclagem 

consciencial; a heterocriticomania impulsiva; a mania de ouvir sem escutar. 

Mitologia: o mito da mudança de patamar sem autorreflexão e autocrítica. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a criticoteca; 

a decidoteca; a recexoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autocosmoeticologia; a Autanali-

ticologia; a Autodecidologia; a Autocompreensiologia; a Autoconviviologia; a Autocriticologia;  

a Autorreflexologia; a Autorrefutaciologia; a Autorrecexologia; a Autorrecinologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a personalidade sem reflexão íntima; 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 cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapi-

ens decisophilicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens in-

terassistentialis; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens 

heterocriticus; o Homo sapiens intraconscientialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: silêncio autesclarecedor reativo elementar = o resultante da autorreflexão 

gerando mudanças superficiais no comportamento da conscin; silêncio autesclarecedor reativo 

avançado = o resultante da autorreflexão gerando recins profundas no comportamento da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da Autorreflexologia. 

 

Caracterologia. Eis, na ordem funcional, 4 etapas ou fases da aplicação da técnica do si-

lêncio autesclarecedor reativo: 

1.  Autoindagação. Período de rastreamento dos fatos corroboradores ao comportamento 

pessoal heterocriticado. 

2.  Autoponderação. Fase de seleção, distinção, discriminação dos fatos obtidos durante  

o período de autoindagação. 

3.  Autoconvicção. Momento de inferência lógica e concordância entre a heterocrítica 

recebida e os fatos identificados. 

4.  Atuação. Estágio das ações práticas de mudança. 

 

Decidologia. Do ponto de vista da Autodecidologia, a conscin pode optar em vivenciar 

as 4 etapas ou fases do silêncio autesclarecedor reativo ou permanecer no status quo anterior  

à heterocrítica. Tudo depende das metas evolutivas autoimpostas. 
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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 silêncio autesclarecedor reativo, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02. Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03. Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05. Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

06. Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

07. Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08. Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Momento  da  circunspecção:  Autexperimentologia;  Neutro. 

10. Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

11. Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

12. Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Repto  tácito:  Desafiologia;  Neutro. 

15. Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  SINERGISMO  SABER  OUVIR–SABER  REFLETIR,  APLI- 
CADO  COSMOETICAMENTE  ÀS  HETEROCRÍTICAS  RECEBI-
DAS,  PODE  DESENCADEAR  A  RECICLAGEM  DE  VELHAS  

POSTURAS  INVIABILIZADORAS  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o silêncio autesclarecedor reativo? 

Admite a possibilidade de a autorreflexão promover a reciclagem existencial? 

 

F. B. 
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S I L Ê N C I O    C O S M O E T I F I C A D O R  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O silêncio cosmoetificador é o ato pessoal inteligente de calar-se, não pro-

nunciar palavra, recolher-se intimamente, empregando a concentração mental capaz de provocar 

reflexões cosmoéticas, evolutivas, prioritárias, a partir da observação direta da conscin atenta aos 

fatos e parafatos do momento experiencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo silêncio vem do idioma Latim, silentium, “silêncio”, de silere, “ca-

lar-se; guardar silêncio; não dizer palavra”. Surgiu no Século XIV. A palavra cosmos deriva do 

idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O elemento 

de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no 

Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Fi-

losofia aplicada aos estudos da Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Silêncio evolutivo. 02.  Silêncio reflexivo. 03.  Silêncio moral.  

04.  Silêncio ético. 05.  Resposta não-verbal cosmoética. 06.  Cosmoética silenciadora. 07.  Auto-

consciencialidade lúcida. 08.  Mutismo revelador. 09.  Afasia holofilosófica. 10.  Omissão supera-

vitária. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo silêncio: si-

lenciador; silenciadora; silencial; silencialidade; silenciar; silenciário; silenciosa; silenciosida-

de; silencioso; silente. 

Neologia. As 3 expressões compostas silêncio cosmoetificador, silêncio cosmoetificador 

desperdiçado e silêncio cosmoetificador aproveitado são neologismos técnicos da Cosmoetico-

logia. 

Antonimologia: 01.  Inconsciência pessoal. 02.  Inconsciencialidade subcerebral. 03.  Ir-

reflexão mental. 04.  Intervenção irrefletida. 05.  Fala desarrazoada. 06.  Discurso imprudente.  

07.  Autojuízo precipitado. 08.  Ansiedade verborrágica; surto logorreico. 09.  Silêncio omissivo. 

10.  Conduta impulsiva. 

Estrangeirismologia: o upgrade cognitivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia aplicada à evolução consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há silêncios 

ressoantes. 

Coloquiologia: o ato de engolir sapos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a concentração au-

topensênica da consciência sobre si própria; as operações autopensênicas do entendimento máxi-

mo; a qualificação do nível excogitativo da autopensenidade. 

 

Fatologia: o silêncio cosmoetificador; a difícil arte de permanecer calado; a sabedoria do 

silêncio; o poder do silêncio; a voz mental do silêncio; o significado do silêncio; a intenção do si-

lêncio ético; a aplicação pontual, no espaço e no tempo, da razão; o ato de guardar silêncio inten-

cionalmente; a injunção crítica repentina; o contexto detonador de autorreflexão; o evento singu-

lar; o fato surpreendente; a contingência impactante; a reação alheia inesperada; o gesto imprevis-

to; o silêncio dos intelectuais; o silêncio ante o murmúrio dos fatos; o argumento do silêncio;  

o hábito da reflexão profunda; ao bom entendedor o silêncio torna-se discurso; o silêncio como 
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pré-requisito da fala inteligente; o silêncio como inteligente resposta não-verbal; a interpretação 

do estado de quem se cala; a repreensão educada e silenciosa; o autocontrole da ansiedade; o ato 

de a pessoa sentir-se questionada pela nova realidade; a falta de casuística pessoal quanto ao tema 

novo; a neopercepção dos fatos; a ausência de respostas clamando por soluções; a revisão profun-

da da autocognição; o revisionismo cosmoético dos atos pessoais precedentes; as primeiras tenta-

tivas de decifrar as razões dos fatos novos; o momento crucial da queda da ficha; a compreensão 

da mensagem; o alcance de neoperspectivas; a autorreciclagem cosmoética; a atualização gerada 

por neoverpons; o uso parapedagógico do silêncio; a sutileza de aprender a ler as entrelinhas;  

a omissão superavitária pelo silêncio; a sabedoria da discrição; o megatrafor da autorreflexão 

pragmática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o parafenômeno surpreendente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração. 

Principiologia: o princípio evolutivo do autodiscernimento cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a vivência do primado do autodiscernimento contínuo. 

Tecnologia: a técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de automanifesta-

ções; a técnica de autopensenizar, com consciência, antes de falar; a técnica de guardar silêncio 

no momento exato; a técnica da omissuper; a técnica da interprisão grupocármica; a técnica da 

autodecisão; a técnica do entrelinhamento; a técnica de saber falar no momento, lugar, testemu-

nha, palavra e modo de inflexão certos. 

Voluntariologia: os voluntários conscienciológicos da OIC; o voluntariado conscien-

ciológico da interassistencialidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da Cosmoeticologia; o efeito impactante do silêncio 

oportuno. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio da autorreflexão. 

Ciclologia: o ciclo vontade-intenção-definição-decisão-determinação. 

Enumerologia: o silêncio pessoal; o silêncio-solilóquio; o silêncio-autorreflexão; o si-

lêncio persistente; o silêncio incômodo; o silêncio eloquente; o silêncio do Serenão. 

Binomiologia: o binômio silêncio-autorreflexão; o binômio situação impactante–silên-

cio impactante; o binômio concentração mental–compostura pessoal. 

Interaciologia: a interação prudência-ponderação; a interação voz silenciada–silêncio 

barulhento. 

Crescendologia: o crescendo capacidade de autorreflexão–formação da consciência 

ética; o crescendo silêncio reflexivo pessoal–silêncio reflexivo alheio. 

Trinomiologia: o trinômio exegético ideia-situação-problema. 

Polinomiologia: o polinômio intelectivo sensatez-prudência-discrição-sabedoria. 

Antagonismologia: o antagonismo ouvir / falar; o antagonismo autorreflexão / verbor-

ragia; o antagonismo autorreflexão imediata / autorreflexão tardia. 

Paradoxologia: o paradoxo do silêncio falar mais alto se comparado às palavras; o pa-

radoxo dos ecos estridentes do silêncio. 

Politicologia: a democracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a assistencio-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do silêncio. 

Filiologia: a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a disciplinofobia; a autocriticofobia. 
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Sindromologia: a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a eliminação da megalomania. 

Mitologia: o antípoda do mito do silêncio no pacto da mediocridade para manutenção da 

impunidade. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a comunicoteca; 

a convivioteca; a experimentoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Prio-

rologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autopensenologia; a Surpreendenciologia; 

a Comunicologia; a Recexologia. 

 

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 bom entendedor. 

 

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 boa entendedora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens loquax; o Homo sapiens 

interlocutor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holoma-

turologus; o Homo sapiens rationalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: silêncio cosmoetificador desperdiçado = quando a oportunidade de  

a conscin silenciar passa batido trazendo o arrependimento, depois, por falar demais; silêncio 

cosmoetificador aproveitado = quando a oportunidade de a conscin silenciar é compreendida  

e utilizada, com inteligência, de imediato. 

 

Culturologia: a cultura da cosmoeticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, 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 silêncio cosmoetificador, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 
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02.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

05.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Contestação  intelectual:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

09.  Fonte  de  assombro:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

11.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

14.  Testemunho:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  SILÊNCIO  COSMOETIFICADOR  TRAZ  AMPLA  HARMONIA  

E  PACIFICAÇÃO  INTERIOR  À  CONSCIN  LÚCIDA,  CRIAN- 
DO,  EM  GERAL,  INTERROGAÇÕES  TÉCNICAS  NOS  MI- 

CROUNIVERSOS  CONSCIENCIAIS  DOS  INTERLOCUTORES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o silêncio cosmoetificador? Vo-

cê sabe empregar tal atitude no momento evolutivo correto? 

 


