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SILENCIOFILIA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A silenciofilia é a preferência da conscin, homem ou mulher, pelos ambientes, situações ou contextos onde sejam reduzidos ou inexistentes os ruídos sonoros, tanto os externos quanto os produzidos por si própria.
Tematologia. Tema central neutro.
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 filia deriva do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Apareceu,
na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Apreço ao silêncio. 2. Gosto pela ausência sonora.
Neologia. O vocábulo silenciofilia e as duas expressões compostas silenciofilia sadia
e silenciofilia patológica são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Compulsão por barulho. 2. Necessidade de agitação. 3. Indiferença
ao silêncio.
Estrangeirismologia: o botão power on / off dos aparelhos sonoros; a tecla mute do controle remoto; os fones de ouvido com tecnologia noise-cancelling; o Projetarium; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à audição.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Silenciemos
os excessos. Silenciofilia é autenfrentamento. Silêncio: pausa reflexiva. Falemos, mas ouçamos.
Há silêncios esclarecedores. Palavra: silêncio quebrado. Saibamos silenciar intimamente.
Coloquiologia: o bico calado; a boca de siri; o cadeado na boca; o ato de meter a viola
no saco; a prudência de engolir a língua na hora certa; a sabedoria de engolir sapos quando necessário; a escolha entre ficar na moita ou abrir o bico; o fale agora ou cale-se para sempre.
Citaciologia. Eis 4 citações referentes ao tema:  Give all your ears, but few your voice
(Dê ouvidos a todos, mas voz a poucos; William Shakespeare, 15641616). Le seul silence que
l'utopie de la communication connaisse est celui de la panne, de la défaillance de la machine, de
l'arrêt de transmission. Il est une cessation de la technicité plus que l'émergence d'une intériorité.
Le silence devient alors un vestige archéologique, un reste non encore assimilé (O único silêncio
reconhecido pela utopia da comunicação é o da pane, o do defeito da máquina, o da transmissão
interrompida. É a pausa tecnológica, não a urgência de interioridade. O silêncio torna-se então
vestígio arqueológico, resto não ainda assimilado; David Le Breton, 1953). Wenn die Stille nicht
so schön wäre, wäre der Lärm erträglicher (Não fosse tão belo o silêncio, seria mais suportável
o barulho; Walter Ludin, 1945). Loqui ignorabit qui tacere nesciet (Ignorará o falar quem desconhecer o calar; Decimus Magnus Ausonius, 310395 e.c.).
Proverbiologia:  Silentium est aureum (O silêncio é de ouro).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, concernentes ao
tema:
1. “Autorreflexão. Todo microuniverso consciencial é incompleto e lacunado sem
o recanto de silêncio íntimo destinado às autorreflexões”.
2. “Cognodiluculum. Sob o panejamento escuro da noite e o silêncio maior do período
antelucano (Cognodiluculum) floresce a fulguração maior da criatividade da conscin escritora lúcida e inspirada”.
3. “Esclarecimento. A melhor quebra de silêncio é o esclarecimento cosmoético”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopacificação; os xenopensenes; a xenopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
autopensenes; a autopensenidade; os intrapensenes; a intrapensenidade.
Fatologia: o agrado pela ausência de ruído intrafísico; o incômodo com a bulha humana;
a intolerância ao barulho; a impotência e a indignação quando o direito ao sossego é violado;
a carência de mecanismos públicos para fiscalização de excessos sonoros; os revestimentos, as janelas e as esquadrias antirruído; os limiares de percepção do ouvido humano; a fronteira de 70dB;
as deficiências auditivas; a surdez; a mudez; a afonia; os tampões de ouvido; a necessidade de autoisolamento; o temperamento monástico; o telefone desligado; o celular em modo silencioso;
a ausência nas redes sociais; a carta entregue, porém não lida; o e-mail recebido, porém não respondido; o hábito do solilóquio; a introspecção urobórica; o recato; a autanálise; a autopesquisa;
as indagações sem resposta; o calar na hora certa; o segredo; a confissão; a discrição; o toque de
silêncio; a zona de silêncio; o minuto de silêncio; o voto antifraterno de silêncio; as pausas melódicas, tão valiosas quanto os sons; o silêncio íntimo precedendo a tomada de decisões críticas;
o silêncio interior malgrado os ruídos externos; a busca da autoinconflitividade; a conquista da
autoimperturbabilidade; a meta da autodesperticidade.
Parafatologia: o silêncio facilitando a mobilização das energias conscienciais (ECs)
e a instalação do estado vibracional (EV) profilático; o silêncio (cessação da fala) auxiliando na
recomposição das energias do laringochacra; o silêncio permitindo a intensificação do acoplamento áurico; o silêncio cooperando no aprofundamento da leitura energética; o silêncio predispondo à inspiração extrafísica; o silêncio do amparador extrafísico aguardando tempos melhores
para assistir; o silêncio estratégico viabilizando o resgate extrafísico; o silêncio envolvendo os nomes incluídos na tenepes; o silêncio resultante das retrocognições vexatórias; o silêncio preservando o anonimato dos seres Serenões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração.
Principiologia: o princípio do descarte do imprestável; o princípio de pensar sempre
antes de falar; o princípio cosmoético de respeitar o silêncio alheio; o princípio constitucional
do direito ao silêncio.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o silêncio omissivo, endividante, previsto na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da evitação das palavras desnecessárias; a técnica de saber o momento exato de falar e de calar; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 10 dias de
isolamento intrafísico; a técnica da madrugada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito patológico da exposição excessiva a ruídos sonoros; o efeito potencialmente nocivo da palavra fora de hora; o efeito autassediante do isolamento intrafísico contínuo; o efeito potencializador do silêncio nas autorreflexões; o efeito profilático do silêncio na
evitação de males maiores; o efeito preventivo do silêncio na contenção da fofoca; o efeito balsâmico do silêncio após prolongada agitação.
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Ciclologia: o ciclo calar-ouvir-refletir-opinar; o ciclo tenepessístico isolamento intrafísicosilêncio mentalpassividade alerta.
Enumerologia: a silenciofilia sadia não é alienação; a silenciofilia sadia não é antissociabilidade; a silenciofilia sadia não é antifraternismo; a silenciofilia sadia não é intolerância;
a silenciofilia sadia não é misantropia; a silenciofilia sadia não é misticismo; a silenciofilia sadia
não é religiosidade. A afeição silenciosa; a assistência silenciosa; a autabnegação silenciosa;
a dedicação silenciosa; a doação silenciosa; a paciência silenciosa; a vigília silenciosa. A biblioteca; a capela; o claustro; o hospital; a morgue; a solitária; o túmulo. O cair da tarde; o horário da
angústia humana; a alta noite; a madrugada; o período antelucano; a aurora; a primeira hora do
dia.
Binomiologia: o binômio silêncio-aquiescência; o binômio silêncio-conivência; o binômio silêncio-sobrepairamento; o binômio silêncio-autanálise; o binômio silêncio-autocontrole;
o binômio silêncio-preparação; o binômio silêncio-profilaxia; o binômio silêncio-prudência;
o binômio silêncio-assimilação; o binômio silêncio-ruminação; o binômio silêncio-culpa; o binômio silêncio-arrependimento; o binômio silêncio-espanto; o binômio silêncio-estranheza; o binômio silêncio-ocultação; o binômio silêncio-resguardo; o binômio silêncio-anonimato; o binômio silêncio-maquinação; o binômio silênciosatisfação malévola; o binômio silêncio-heroísmo;
o binômio silêncio-punição; o binômio silêncio-resiliência.
Interaciologia: a interação intraconsciencialidade-interconsciencialidade; a interação
verborragia-irreflexão; a interação discrição-exemplarismo; a interação palavra-silêncio.
Trinomiologia: o trinômio silêncio-autencapsulamento-autodesassédio; o trinômio silêncio-reflexão-descoberta; o trinômio silêncio-assim-desassim; o trinômio formalidade-embaraço-silêncio.
Polinomiologia: o polinômio isolamento-autoconcentração-introspecção-autanálise.
Antagonismologia: o antagonismo autorrecolhimento / antissociabilidade; o antagonismo silêncio voluntário / silêncio imposto; o antagonismo silêncio anuente / silêncio dissentâneo;
o antagonismo silêncio otimista / silêncio pessimista; o antagonismo silêncio tarístico / estupro
evolutivo; o antagonismo silêncio intrafísico / silêncio extrafísico.
Paradoxologia: o paradoxo de a capacidade de silenciar a mente independer da quantidade de barulho externo; o paradoxo de não considerar incômodo o próprio barulho; o paradoxo de o silêncio poder falar mais alto se comparado às palavras; o paradoxo de o silêncio ser imprescindível à tares.
Politicologia: o Programa de Silêncio Urbano (PSIU) das Prefeituras dos Municípios de
São Paulo, SP, e de Maracanaú, CE.
Legislogia: a lei do silêncio.
Filiologia: a silenciofilia; a autopesquisofilia; a harmoniofilia; a paciofilia; a recexofilia;
a recinofilia; a serenofilia.
Fobiologia: a aclofobia; a claustrofobia; a conviviofobia; a demofobia; a evoluciofobia;
a fonofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome do encarceramento; o mal de Alzheimer.
Maniologia: a mania de julgar silenciosamente os outros; a mania de responsabilizar
o caos externo pela desordem interna; a mania de batucar em tudo; a mania de andar batendo os
saltos; a mania de assoviar; a mania de cantarolar; a mania de esbarrar em tudo ao andar; a mania
de falar alto; a mania de falar mesmo quando o melhor é calar-se; a mania de interromper a fala
do outro; a mania de ter sempre a última palavra; a mania de ouvir sem prestar atenção; a melomania desfavorecendo a autorreflexão produtiva; a mania de cercar-se de barulho para driblar
o incômodo da solidão intrafísica.
Mitologia: o mito do silêncio absoluto; o mito das paisagens desertas; o mito da solidão; o mito da quadridimensionalidade; o mito do silêncio pós-dessomático (cessação da existência).
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a cosmoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca.
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Silenciologia; a Autodesassediologia; a Autodespertologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia; a Autopensenologia; a Autorganizaciologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin inabordável; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; o ser Serenão.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o silenciófilo; o confidente; o caladão; o surdo;
o mudo; o autista; o eremita; o antissocial; o misantropo; o religioso; o cientista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conviviólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a silenciófila; a confidente; a caladona; a surda;
a muda; a autista; a eremita; a antissocial; a misantropa; a religiosa; a cientista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a convivióloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens silens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: silenciofilia sadia = a cultivada com o intuito da autorreflexão e da autopacificação; silenciofilia patológica = a cultivada por intolerância ou misantropia.
Culturologia: a cultura da autorreflexão; a cultura da paciência; a cultura da autovigilância comunicacional.
Curiosologia. Eis, na ordem alfabética, listagem de nomes de 4 artistas, com breve descrição das respectivas obras musicais onde o silêncio tem papel de destaque:
1. Alphonse Allais (18541905):  Marche Funèbre Composée pour les Funérailles
d´un Grand Homme Sourd (Marcha Fúnebre Composta para as Exéquias de um Grande Homem
Surdo); 1897; 24 compassos em branco.
2. Erwin Schulhoff (18941942):  In Futurum, terceira parte de Fünf Pittoresken
(5 Peças Pitorescas); 1919; para piano, totalmente silenciosa, mas com detalhes rítmicos precisamente indicados.
3. John Cage (19121992):  4'33"; 1952; em 3 movimentos silenciosos, para qualquer
combinação de instrumentos.
4. Yves Klein (19281962):  Symphonie Monoton-Silence; 1960; peça consistindo em
acorde sustentado na orquestra por 20 minutos, seguido de pausa de 20 minutos.
Tipologia. Consoante a Evitaciologia, contrastam-se, em ordem alfabética, duas posturas
silenciofílicas passíveis de serem vivenciadas pela conscin, homem ou mulher:
1. Ativa: a conscin evita produzir ruídos, reduzindo as automanifestações causadoras de
barulho; o calar; a imobilidade.
2. Passiva: a conscin evita expor-se a ruídos, priorizando ambientes silenciosos; o isolamento.
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Holossomatologia. A silenciofilia sadia pode incluir o hábito voluntário e periódico de
cercar-se de silêncio intrafísico, sem exageros nocivos à convivialidade, atuando ao modo de técnica conscienciológica profilática e autorrestauradora. Eis, na ordem lógica, 4 categorias de benefícios dessa prática sobre o holossoma da conscin, com respectivos detalhamentos:
1. Somáticos: melhoria da acuidade auditiva; aprofundamento do relaxamento muscular; dilatação dos períodos de sono profundo reparador.
2. Energossomáticos: agudização das parapercepções energéticas; ampliação da capacidade de autoperscrutação; detecção de bloqueios e descompensações holochacrais.
3. Psicossomáticos: autocontrole emocional; autodomínio dos impulsos mais primitivos; predisposição ao bom humor; favorecimento da autoprojetabilidade lúcida.
4. Mentaissomáticos: acalmia dos pensamentos; pacificação íntima; clareza mental; incremento da capacidade de ponderação; identificação de xenopensenes; aprimoramento das auto
e heteravaliações; evitação da autopatopensenidade.
Tenepessologia. A prática exitosa da tarefa energética pessoal requer do tenepessista,
homem ou mulher, a implementação da postura de passividade alerta, viabilizando o acoplamento
com o amparador de função sem perda da autolucidez. Convergem, nessa disciplina diária, os diversos aspectos envolvidos no cultivo da silenciofilia sadia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a silenciofilia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
04. Autassédio musical: Parapatologia; Nosográfico.
05. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
06. Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
07. Hiperconectividade paradesconectante: Parapercepciologia; Nosográfico.
08. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
09. Recato evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Silêncio autesclarecedor reativo: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
11. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Silêncio omissivo: Parapatologia; Nosográfico.
13. Temperamento monástico: Temperamentologia; Neutro.
14. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.
15. Voz humana: Comunicologia; Neutro.

A SILENCIOFILIA COSMOÉTICA TRANSCENDE A BUSCA
SUPERFICIAL PELA ELIMINAÇÃO DOS SONS EXTERNOS.
IMPORTA BEM MAIS PARA A AUTEVOLUÇÃO O CALAR
PROFUNDO DO RUÍDO DE PENSAR MAL DOS OUTROS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de perceber os benefícios de estar em silêncio e de fazer silêncio diariamente durante 1 hora, acordado(a)? Consegue optar por calar-se
diante da heteroprovocação mais tentadora?
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enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 407.
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 141, 198,
199, 202, 364, 368, 387, 396, 441, 525, 549, 594, 664, 682 e 751.
Webgrafia Específica:
1. Programa de Silêncio Urbano de Maracanaú - PSIU; 1 E-mail; 1 tab.; disponível em: <http://www.mara
canau.ce.gov.br/programas-meio-ambiente/item/12767-programa-de-silencio-urbano-de-maracanau---psiu>; acesso em:
29.07.15.
2. PSIU no Combate à Poluição Sonora; 1 tab.; disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/zeladoria/psiu>; acesso em: 29.07.15.
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SILÊNCIO OMISSIVO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O silêncio omissivo é o ato pessoal obtuso de calar-se, não pronunciar palavra, recolher-se intimamente, no momento evolutivo no qual a conscin deveria manifestar-se
e, com tal atitude, perde a oportunidade de assistir, esclarecer e contribuir para a melhoria da vida
das pessoas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo silêncio vem do idioma Latim, silentium, “silêncio”, de silere,
“calar-se; guardar silêncio; não dizer palavra”. Surgiu no Século XIV. O termo omisso provém do
mesmo idioma Latim, omissus, “omitido; deixado de lado; posto à parte”; e este de omittere, “escapar; deixar ir; omitir; passar em silêncio; pôr de parte; abandonar; desprezar; não fazer caso de;
pôr em liberdade; renunciar a alguma coisa”. Apareceu em 1858. A palavra omissivo surgiu no
Século XX.
Sinonimologia: 1. Silêncio anticosmoético. 2. Silêncio antitarístico. 3. Omissão deficitária.
Neologia. As 3 expressões compostas silêncio omissivo, silêncio omissivo pessoal e silêncio omissivo grupal são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Silêncio cosmoetificador. 2. Silêncio serenológico. 3. Silêncio tarístico. 4. Silêncio exemplificativo. 5. Omissuper (omissão superavitária). 6. Autoposicionamento franco. 7. Denúncia cosmoética.
Estrangeirismologia: o ad libitum; a ausência da glasnost interconsciencial; o Tertuliarium; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Silêncio:
sabedoria, ignorância. Silêncios podem mentir. Há silêncios vergonhosos. Há silêncios megacomprometedores.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da omissuper; os estultopensenes; a estultopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; a autopensenidade quando sonegada aos
demais.
Fatologia: o silêncio omissivo; o silêncio omissivo da conscin displicente; o pacto de silêncio ou o silêncio omissivo em grupo; o erro tácito do silêncio criminoso intencional; o silêncio
dos intelectuais; o silêncio acumpliciador; a abstenção irrefletida; a recusa em falar; a inércia perante a realidade criticável; o refúgio covarde no silêncio.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração.
Principiologia: o princípio constitucional do direito ao silêncio; o princípio evolutivo
do autodiscernimento cosmoético.
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Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código
grupal de Cosmoética (CGC); os pactos de silêncio presentes nos códigos grupais mafiosos.
Teoriologia: o silêncio omissivo, endividante, previsto na teoria das interprisões grupocármicas; a ausência da teoria e da vivência do primado do autodiscernimento contínuo.
Tecnologia: a técnica da interprisão grupocármica; a ausência da técnica da autodecisão; a técnica de saber falar no momento, lugar, perante a testemunha, com a palavra e modo de
inflexão certos; a técnica da omissuper.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos regressivos da Anticosmoeticologia; os efeitos antitares do silêncio omissivo.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio da autorreflexão.
Ciclologia: o ciclo vontade-intenção-definição-decisão-determinação; o ciclo erro-retratação.
Enumerologia: a ideia censurada; a palavra eclipsada; o comentário silenciado; o argumento abafado; o posicionamento ocultado; a comunicação interrompida; a autexpressão amordaçada. O ato de amarrar a cara; o ar de poucos amigos; o fato de fazer tromba; a cara de enterro;
a cara de réu; o fato de mudar de rosto; o sorriso amarelo.
Binomiologia: o binômio situação impactante–silêncio impactante; o binômio concentração mental–compostura pessoal; o binômio anticosmoético equívoco-silêncio; o binômio
egão-orgulho.
Interaciologia: a interação voz silenciada–silêncio barulhento; a interação omissão deficitária–mentira.
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; o trinômio omissão
oral–omissão gráfica–omissão de ação; o trinômio arrependimento-culpa-endividamento.
Polinomiologia: o polinômio intelectivo sensatez-prudência-discrição-sabedoria.
Antagonismologia: o antagonismo ouvir / falar; o antagonismo autorreflexão imediata
/ autorreflexão tardia; o antagonismo silêncio do Serenão / silêncio omissivo; o antagonismo silêncio cosmoetificador / silêncio omissivo; o antagonismo preço do silêncio / preço do autoposicionamento franco; o antagonismo ficar na moita / abrir o bico.
Paradoxologia: o paradoxo dos ecos estridentes do silêncio; o paradoxo do silêncio, em
certas circunstâncias, falar mais alto se comparado às palavras; o paradoxo da frieza emocional
no silêncio omissivo ser embasada em emoções subcerebrais.
Politicologia: a democracia pura; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a política da não-interferência.
Legislogia: a lei do silêncio quanto ao depoente no tribunal; a lei do silêncio mau aplicada; as leis jurídicas abarcando os crimes omissivos.
Filiologia: a ausência da criticofilia; da raciocinofilia; da gnosiofilia; da intelectofilia; da
bibliofilia; da cosmoeticofilia; da assistenciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Mitologia: o 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 Parapatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Paraetologia; a Debatologia; a Refutaciologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Autopriorologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens arrationalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: silêncio omissivo pessoal = o ato individual obtuso de calar-se, não pronunciar palavra, recolher-se intimamente, no momento evolutivo no qual a conscin deveria manifestar-se para assistir, esclarecer e melhorar a vida das pessoas; silêncio omissivo grupal = o ato
da equipe obtusa de calar-se, não pronunciar palavra, recolher-se intimamente, no momento evolutivo no qual deveria manifestar-se para assistir, esclarecer e melhorar a vida das pessoas do próprio grupo evolutivo.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da alienação.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 características do silêncio omissivo conforme as áreas de manifestações das consciências:
01. Ardil. O silêncio do réu ou ré perante o crime cometido e imputado a inocente.
02. Conluio. O silêncio do grupo de amigos perante a infidelidade conjugal do companheiro.
03. Corporativismo. O silêncio do Conselho Profissional perante o erro de componente
famoso.
04. Covardia. O silêncio do profissional de saúde perante os maus tratos sofridos pela
pessoa atendida indefesa.
05. Demagogia. O silêncio do comunicador ou comunicadora perante o esclarecimento
eficaz e antipático.
06. Desinteresse. O silêncio do médico ou médica perante os efeitos colaterais do remédio prescrito.
07. Dolo. O silêncio do Vaticano perante a pedofilia dos clérigos.
08. Imprudência. O silêncio do líder perante os riscos de determinada empreitada.
09. Insegurança. O silêncio do professor ou professora perante o pulo do gato na formação profissional do aluno ou aluna.
10. Negligência. O silêncio da família perante o crime de pedofilia presenciado no lar.
11. Orgulho. O silêncio da pessoa orgulhosa perante os malentendidos criados pelo erro
cometido.
12. Retaliação. O silêncio da personalidade vingativa perante a informação crucial ao
desafeto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o silêncio omissivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Altofalante: Comunicologia; Neutro.
Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
Debate: Debatologia; Neutro.
Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
Megaomissão: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
Testemunho: Conviviologia; Neutro.

EM QUALQUER LINHA DE ATIVIDADE HUMANA, O POSICIONAMENTO PATOLÓGICO DO SILÊNCIO OMISSIVO
SE INCLUI ENTRE OS MAIORES ERROS DA INATIVIDADE REGRESSIVA DA CONSCIN QUANDO NEGLIGENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém na consciência algum silêncio omissivo,
pessoal, inesquecível? Você criou nova oportunidade de retificação do erro cometido?
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SIMETRIA
(PERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A simetria é a característica ou propriedade de invariância, constância ou
conservação observada em formas geométricas, objetos ou entidades abstratas quando submetidos
a certas transformações, movimentos ou trocas, cujo conceito fundamenta a identificação de padrões, semelhanças ou correspondências entre situações, fenômenos ou parafenômenos, além de
estar associado à estética, equilíbrio e harmonia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo simetria deriva do idioma Grego, summetría, “justa proporção;
simetria”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Similitude na forma. 2. Automorfismo. 3. Conformidade.
Neologia. As duas expressões compostas simetria real e simetria ideal são neologismos
técnicos da Percucienciologia.
Antonimologia: 01. Assimetria; dessimetria; dissimetria. 02. Dissimilitude. 03. Inconformidade. 04. Incongruência. 05. Desproporção. 06. Disparidade. 07. Irregularidade. 08. Desacordo. 09. Antagonismo. 10. Entropia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao senso de observação das invariâncias em a Natureza.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares enriquecendo o tema: – A simetria organiza. Simetria: repetição harmoniosa. Inexiste simetria perfeita. Assimetria: beleza diversificada. Assimetria, movimento, liberdade.
Citaciologia. A simetria é a forma de se ver o Mundo (Elsa Rosenvasser Feher).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da apreensão conformática do Cosmos; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal de atenção às sincronicidades.
Fatologia: a simetria; o isomorfismo; a isometria; a simetria imperfeita; a antiga associação simetria-beleza; o círculo e a esfera considerados “perfeitos, divinos ou celestiais”; o ato de
observar a Natureza com olhos de ver padrões, ordens e beleza; o grande número de organismos
vivos apresentando simetrias; a predileção das abelhas pela polinização das flores de padrões
mais simétricos; o arranjo simetrizado das folhas nas hastes e das pétalas da maioria das flores
maximizando a quantidade de sol absorvida; as pesquisas sobre o ataque de insetos herbívoros às
plantas com assimetria flutuante; a simetria do corpo dos animais vinculada à locomoção; o alto
grau de simetria na cabeça poliedral do vírus favorecendo a reprodução dos mesmos; a relação simetria-saúde do corpo humano; a quebra da simetria somática provocada por doenças; o fato de
o corpo físico externamente mais simétrico exercer maior atração; a fascinação produzida pela simetria; o fato de os rostos considerados mais belos conterem simetrias mais acentuadas; os mecanismos mentais de percepção da simetria; o modo de o cérebro processar informação visual podendo criar ilusão de simetria; o fato de vários estudos do cérebro humano apontarem a tendência
de paridade dos hemisférios cerebrais em disléxicos e em idosos; a seção áurea (divina proporção) enquanto fórmula matemático-geométrica de descrever ou criar simetrias; o equilíbrio estático na Arquitetura Clássica; a “perfeição” (proporção e simetria) do Partenon; a quebra da simetria
na Arquitetura a partir do estilo revolucionário da escola de Bauhaus (1919, Alemanha); a metáfora; a sinonímia; o exemplarismo; o pensamento simétrico; a análise das diferenças de modo
equânime; a falsa simetria social ínsita na reivindicação pela igualdade de direitos; os resultados
de pesquisa polêmicos sobre a simetria de gênero na violência conjugal; a atitude simétrica; a ten-
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dência de a conscin organizar as coisas ao redor; o ambidestrismo; os mosaicos; a simetrização
entre as Seções Masculinologia e Femininologia dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a simetria interverbetes gerada pela chapa verbetográfica; a simetria proexológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paralógica evolutiva de as energias afins se atraírem; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a discórdia
multissecular enquanto assimetria conectora das interprisões grupocármicas; o parafato de o intrafísico ser o simulacro do extrafísico; a alternância interdimensional; a composição do holossoma
quebrando a simetria entre a vida intrafísica e a extrafísica; a equilibração holossomática; as simetrias ínsitas nas sincronicidades; a parabeleza (beleza transcendente); a Parestética; o trabalho
ombro a ombro com o amparador extrafísico; a Parabstração; a hiperacuidade pancognitiva; o autocompromisso multidimensional; a horizontalidade interassistencial multidimensional; a Cosmoética, sobreposta à Ética, capaz de sustentar o equilíbrio e a paz entre consciências.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo perceptividade-apreensibilidade-coerenciabilidade; o sinergismo Perspicaciologia-Matematicologia.
Principiologia: o princípio do exemplarismo; o princípio do caleidoscópio; o princípio
da assimetria da Natureza; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: os estudos da quebra de simetria no código genético.
Teoriologia: a teoria dos grupos enquanto linguagem abstrata da simetria.
Tecnologia: a técnica do espelho.
Voluntariologia: a relação especular sadia entre os voluntários da Conscienciologia impulsionando a evolução grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o exercício
de descobrir simetrias em a Natureza no laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Autopesquisadores; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da simetria no balanceamento harmônico das construções arquitetônicas; o efeito homeostático e produtivo do encaixe simétrico entre função de voluntariado
e expertise do voluntário.
Neossinapsologia: a reeducação sináptica necessária à apreensão racional das simetrias; o exercício de identificar os padrões recorrentes criando neossinapses.
Enumerologia: o eixo de simetria; o plano de simetria; o ponto de simetria; o centro de
simetria; a operação de simetria; o grau de simetria; a classe de simetria. A irregularidade (falta
de simetria); a irreversibilidade (violação da simetria); a imperfeição (defeito de simetria); a monotonia (excesso de simetria); a esteticidade (produção de simetria); a estabilidade (manutenção
da simetria); a evolução (quebra de simetria). A simpatia; a sintonia; a empatia; a eurritmia;
a analogia; a tautocronia; a holoedria.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio senso de simetria–senso
de confor; o binômio igualdade-paridade; o binômio tautometria-marasmo; o binômio raciocínio
associativo–visão topológica; o binômio estética da assimetria–atratividade da simetria; o binômio equilíbrio-disciplina.
Interaciologia: a beleza considerada a resultante da interação harmonia-proporção-simetria-imponência; a evolução organizada do Cosmos gerada pela interação ordem (simetria)-movimento (assimetria); a interação crise de crescimento (quebra da simetria)–reorganização
pensênica (simetrização); a interação poder (vínculo assimétrico)-afetividade (vínculo simétrico);
a interação simetria-conservação; o trinômio assimetria-controle-poder regendo a interação aluno-professor no esquema tradicional de ensino; a proposta piagetiana da interação assimetria do
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saber–relação interconsciencial simétrica desenvolvendo a cognição do aluno no contato com
o professor.
Crescendologia: o crescendo simetria-holossimetria.
Trinomiologia: o trinômio Álgebra-Geometria-Topologia; o trinômio Biologia-Física-Química; o trinômio razão-sistema-ordem; o trinômio beleza-harmonia-equilíbrio; o trinômio
igualdade-sincronia-semelhança; o trinômio simetria-equilíbrio-agradabilidade; o trinômio música-dança-desenho; o trinômio imagem especular da fotografia–desenho repetitivo da tecelagem–reprodução infinita de padrões dos fractais.
Polinomiologia: o polinômio refletir-rodar-ampliar-reduzir-deslocar; o polinômio bem-estar–harmonia–simetria–ataraxia; o polinômio Estética-beleza-simetria-funcionalidade; o polinômio analogismo–proporcionalidade equilibrada–conformidade–identidade justa; o polinômio
(conceitual da beleza) correta disposição–arrumação–ordem–simetria; o polinômio aristotélico
do fazer artístico (belo concreto) simetria-composição-ordenação-proporção-equilíbrio; o polinômio simetria-equalização-equitatividade-uniformidade; o polinômio similaridade-coincidência-afinidade-rapport.
Antagonismologia: o antagonismo simetria / assimetria (Ciência / Arte); o antagonismo
pseudo-harmonia / simetria de condutas; o antagonismo monotonia da vida / assimetria da Natureza; o antagonismo simetria conceitual / simetria factual; o antagonismo simetria / entropia;
o antagonismo relações sociais simétricas / relações sociais complementares; a pesquisa de opinião sobre a beleza sintetizada no antagonismo rosto totalmente simétrico (aborrecido) / rosto totalmente assimétrico (feio).
Paradoxologia: o paradoxo de encontrar simetrias na assimetria; o paradoxo de descobrir assimetrias em algo aparentemente simétrico; o paradoxo de no cérebro humano predominar a simetria anatômica para dar suporte à funcionalidade assimétrica; o paradoxo de o corpo
humano apresentar externamente simetria bilateral (esquerdo / direito) enquanto os órgãos internos serem assimetricamente posicionados; o paradoxo do esforço uniforme na cognição da assimetria evolutiva.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei de conservação existente em correspondência a cada regra de simetria.
Filiologia: a esteticofilia; a matematicofilia.
Mitologia: o mito da simetria perfeita; o mito da alma gêmea; o mito “números capicuas dão sorte”.
Holotecologia: a esteticoteca; a experimentoteca; a convivioteca; a pesquisoteca; a sistematicoteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Percucienciologia; a Harmoniologia; a Sincronologia; a Homeostaticologia; a Conformaticologia; a Matematicologia; a Esteticologia; a Apreensiologia; a Assimetriologia; a Paramatematicologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin omninterativa; a conscin perceptiva; a conscin atilada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o esteta; o cientista.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a esteta; a cientista.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens omnicognitor; o Homo
sapiens abstractus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mathematicus; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: simetria real = a abstraída de objetos físicos; simetria ideal = a definida
por transformações matemáticas.
Culturologia: a cultura da omnicuriosidade; a cultura da racionalidade; a Multiculturologia da Harmoniologia.
Modelologia. Instrumentalizando-se da Matematicologia, há milênios, o Homem é dedicado a descobrir as leis gerais do Universo. Platão (428–347 a.e.c.) tentava explicar o Mundo
a partir dos 5 sólidos regulares (faces simétricas), ao modo de teoria de tudo.
Zeitgeist. Sob o impulso da Heuristicologia, hoje, os pesquisadores dedicam-se a desvendar, representar e modelar as invariâncias (os “mistérios da simetria”) presentes em a Natureza. Porém, com as descobertas da Física Quântica, no Século XX, as assimetrias tornaram-se
igualmente intrigantes e relevantes.
Matematicologia. Sob o enfoque da Categoriologia, eis, em ordem alfabética, 6 transformações matemáticas básicas de simetria, passíveis de combinações entre si para gerar novas
operações simétricas:
1. Contração: a redução.
2. Dilatação: a ampliação.
3. Inversão: a virada às avessas.
4. Reflexão: o espelhamento.
5. Rotação: o giro.
6. Translação: o deslizamento.
Taxologia. Conjugando a Observaciologia à Teoriologia, eis, em ordem alfabética, 22
tipos de simetrias, seguidas de descrição e respectivos exemplos (não excludentes) de aproximações simples encontradas em objetos, conceitos, desenhos ou princípios conscienciais da Botânica
e da Zoologia:
01. Axial: a simetria em torno do eixo. Por exemplo: a letra B (eixo horizontal); a letra
M (eixo vertical); o número zero (qualquer eixo passando pelo centro); o trevo de 4 folhas; o avião; o pássaro; a formiga.
02. Bidimensional: a simetria no plano. Por exemplo: os polígonos regulares; os desenhos isométricos no papel, ladrilho ou parede; o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci
(1452–1519).
03. Bilateral (isolateral): a simetria em relação a único eixo ou plano de simetria. Por
exemplo: as asas das borboletas; o caranguejo; as flores de amor-perfeito; a parte externa do corpo humano.
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04. Central: a simetria em relação ao ponto. Por exemplo: a teia de aranha; a ampulheta.
05. Cilíndrica: a simetria entre as metades obtidas por planos de corte passando pelo eixo do cilindro. Por exemplo: o tronco de eucalipto; o Tertuliarium.
06. Complexa: a simetria entre aspectos locais e globais. Por exemplo: o efeito borboleta; os efeitos de ressonância globais.
07. De escala espacial: a simetria em relação a variações em tamanho. Por exemplo: as
matrioskas; os fractais.
08. De escala no tempo: a simetria entre tendências no curto prazo e no longo prazo.
Por exemplo: de mercado; metereológicas (por essa razão, é factível fazer previsões).
09. De gênero: a simetria oriunda da equanimidade na avaliação e tratamento das questões relativas aos homens e mulheres. Por exemplo: o índice de violência no casal; a relação denunciante / acusado.
10. De ordem: a simetria mantida pela inversão da posição dos elementos componentes.
Por exemplo: as capicuas premonitórias; os palíndromos.
11. De significado: a simetria entre 2 textos, mantido espelhamento linha por linha. Por
exemplo: o cartaz original e o traduzido.
12. Dinâmica: a simetria mantida durante o movimento. Por exemplo: o par de dançarinos; as coerografias com diversos dançarinos em passos similares e simultâneos; o grupo de ginástica aquática.
13. Esférica: a simetria tridimensional obtida entre as metades quando o todo é dividido
por qualquer plano passando pelo centro. Por exemplo: a bola de futebol; as esferas concêntricas.
14. Especular: a simetria caracterizada pela reflexão em determinado plano fixo. Por
exemplo: a paisagem em conjunto com o próprio reflexo no lago.
15. Estrutural: a simetria presente na formação da estrutura do objeto ou de mecanismos. Por exemplo: o diamante, cristalizado no sistema cúbico e a grafite no hexagesimal (o grau
de simetria dos cristais depende das condições físico-químicas do processo de cristalização); os
modelos cognitivos (o modus operandi da cognição) entre pessoas quando estruturados em mesma comunidade ou cultura.
16. Interassistencial: a simetria assistencial interpares. Por exemplo: a dupla evolutiva;
a equipin.
17. No tempo: a simetria de simultaneidade ou de movimentos periódicos. Por exemplo: a sincronicidade; o caminhar (embora apresente movimento assimétrico das pernas); o pêndulo.
18. Quadridimensional: a simetria no espaço-tempo. Por exemplo: o eletromagnetismo.
19. Radial: a simetria entre as metades obtidas por planos de corte longitudinais passando pelo centro. Por exemplo: o ouriço; a estrela do mar; o polvo; a maçã; a flor margarida (na Botânica, tal simetria denomina-se actinomorfia).
20. Rotacional: a simetria verificada pela superposição após giro de amplitude inferior
a 360o. Por exemplo: a hélice; a estrela do mar; a flor da margarida; o símbolo do Yin-Yang.
21. Sonora: a simetria de coincidência ou de repetição periódica de sons. Por exemplo:
os ritmos; as rimas; as palavras homófonas heterográficas; o canto em várias vozes; os palíndromos musicais.
22. Tridimensional: a simetria no espaço. Por exemplo: os poliedros regulares (sólidos
geométricos); a dualidade nos seres vivos; a paridade em objetos.
Caracterologia. No âmbito da Biologia, a descoberta de animais simétricos demarca
o salto de qualidade biológica em relação à locomoção. Inicialmente, os assimétricos eram dependentes do ambiente externo (por exemplo, a maioria das esponjas do mar à mercê das correntes
marítimas), enquanto os simétricos passaram a possuir a capacidade de autolocomoção.
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Achado. Publicação de descoberta recente (Ano-base: 2012) informou existirem animais
simétricos bilaterais há mais de 585 milhões de anos, antecipando em 30 milhões a datação vigente. Antes, os animais eram assimétricos.
Transição. Considerando o aspecto da Evoluciologia, pesquisas indicam serem as transições de fase na vida animal acompanhadas, em geral, das quebras de simetria, por essa razão,
consideradas a garantia da evolução das espécies.
Saúde. Por outro lado, considerando a Somatologia, biólogos hipotetizam ser a ausência
de assimetrias o indicador de organismos saudáveis, únicos capazes de manter o desenvolvimento
simétrico frente às pressões do ambiente (doenças ou falta de alimento).
Desafiologia. Atinente à Tudologia, a conscin convive continuamente com o desafio de
manter-se equilibrada, harmônica e autocoerente – a manutenção da simetria interior – imersa ao
Cosmos totalmente ambíguo, assimétrico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a simetria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
05. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Equivalência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Estética numérica: Matematicologia; Neutro.
09. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Megaconvergência intraconsciencial: Serenologia; Homeostático.
11. Omniproporcionalidade: Holomaturologia; Homeostático.
12. Simetria proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
13. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
14. Sistematicidade do associacionismo: Associaciologia; Neutro.
15. Taxologia dos analogismos: Intrafisicologia; Neutro.

A CONJUNTURA ASSIMÉTRICA DO COSMOS, PARADOXALMENTE, PERMITE À CONSCIÊNCIA MOVER-SE EM DIREÇÃO À SIMETRIA PESSOAL MÁXIMA, A AUTOCOERENTIZAÇÃO. A EVOLUÇÃO REQUER EQUILÍBRIO DINÂMICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe as quebras da simetria pessoal enquanto
crise de crescimento ou oportunidade para alçar equilíbrio ou estabilidade em novos patamares
evolutivos? Na escala de 1 a 5, qual o nível de autesforço na manutenção do equilíbrio dinâmico?
Bibliografia Específica:
1. Barrow, John D.; Teorias de Tudo: A Busca da Explicação Final (Theories of Everything: The Quest for
Ultimate Explanation); revisor Alexandre Tort; trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 292 p.; 9 caps.; 66 citações; 7 enus.;
2 esquemas; 6 fórmulas; 19 gráfs.; 40 ilus.; 152 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1994;
páginas 38 a 43 e 112.
2. Feher, Elsa Rosenvasser; Simetría: Izquierda y Derecha, antes y después, Chico y Grande en el Mundo;
Colección Ciencia que Ladra…; apres. Diego Golombek; 172 p.; 11 caps.; 1 E-mail; 19 enus.; 27 fotos; 118 ilus.; 1 micro-
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biografia; 32 refs.; 1 apênd.; 19 x 13,5 cm; br.; Siglo Veintiuno Editores; Buenos Aires; Republica Argentina; 2009;
páginas 19 a 157.
3. Rohmann, Chris; O Livro das Ideias: Um Dicionário de Teorias, Conceitos, Crenças e Pensadores, que
foram nossa Visão de Mundo (A World of Ideas: A Dictionary of Import Theories, Concepts, Beliefs, and Thinkers); trad.
Jussara Simões; 468 p.; glos. 440 termos; 28 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 78
e 79.
4. Vieira, Vieira; 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 457, 458
e 1.110 a 1.112.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 114.
Webgrafia Específica:
1. Casimiro, Cláudia; Violências na Conjugalidade: A Questão da Simetria do Género; Estudos e Notas;
Análise Social; Revista da Universidade de Lisboa; Vol. XLIII (3º); N. 188; 1 enu.; 20 notas; 112 refs.; Portugal; 2008;
p. 579 a 601; disponível em: <http://www.icb.ufmg.br/pgecologia/dissertacoes/D268_Cristina_Costa_Telhado_Pereira.pdf>; acesso em: 24.03.14.
2. Danowski, Débora; Indiferença, Simetria e Perfeição segundo Leibniz; Artigo; Kriterion: Revista de Filosofia; Semestral; Vol. 42; N. 104; 32 notas; 28 refs.; UFMG; Belo Horizonte, MG; Julho-Dezembro 2001; páginas 49
a 71; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2001000200003&lng=pt&nrm
=iso>; acesso em: 24.03.14.
3. Pereira, Cristina Costa Telhado; Assimetria Flutuante, Herbivoria e Polinização em Melastomataceae;
Monografia de Mestrado; 56 p.; 4 caps.; 1 citação; 6 enus.; 28 fotos; 3 fórmulas; 15 gráfs.; 1 ilus.; 2 tabs.; 66 refs.; 2 anexos; UFMG; Belo Horizonte, MG; 2011; disponível em: <http://www.icb.ufmg.br/pgecologia/dissertacoes/D268_Cristina
_Costa_Telhado_Pereira.pdf>; acesso em: 24.03.14.
4. Veja; Redação; Simetria Bilateral surgiu 30 Milhões de Anos antes do que se acreditava: Pesquisadores
Canadenses acharam Pegadas de Fóssil de 585 Milhões de Anos; Revista; Semanário; Seção: Ciência (Evolução); 1 foto; São Paulo, SP; 19.06.12; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/evolucao-animal-ocorreu-30-milho
es-de-anos-mais-cedo-do-que-se-acreditava>; acesso em: 24.03.14.
5. Yuri, Flávia; A Neurociência deve Ir para a Sala de Aula: O Cientista condena o Construtivismo como
Método de Alfabetização e diz como os Estudos com o Cérebro podem Ajudar Disléxicos a Ler; Entrevista: Stanislas
Dehaene; Época; Revista; Semanário; Seção: Ideias; 1 foto; 13 perguntas; Rio de Janeiro, RJ; 14.08.12; disponível em:
<http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/08/stanislas-dehaene-neurociencia-deve-ir-para-sala-de-aula.html>;
acesso em: 24.03.14.
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SIMETRIA PROEXOLÓGICA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A simetria proexológica é a harmonia, conformidade ou coerência entre os
conteúdos definidos no Curso Intermissivo (CI) e a aplicabilidade na dimensão intrafísica, objetivando cumprir as cláusulas pétreas da programação existencial (proéxis) alcançando o completismo existencial (compléxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo simetria deriva do idioma Grego, summetría, “justa proporção;
simetria”. Surgiu no Século XVI. A palavra programação vem do idioma Latim, programma,
“publicação por escrito; edital; cartaz”, e esta do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. O termo existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Harmonia proexológica. 2. Coerência proexológica. 3. Coerência
planejamento–consecução proexológica. 4. Memória útil proexológica materializada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo simetria:
assimetria; assimétrica; assimétrico; dessimetria; dessimétrica; dessimétrico; simetranto; simetríaca; simetríaco; simétrica; simétrico; simetrismo; simetrista; simetrística; simetrístico; simetrização; simetrizada; simetrizado; simetrizar; simetrizável; simetromania.
Neologia. As 3 expressões compostas simetria proexológica, minissimetria proexológica
e maxissimetria proexológica são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Assimetria proexológica. 2. Desarmonia proexológica. 3. Incoerência planejamento–consecução proexológica.
Estrangeirismologia: os flashes retrocognitivos do Curso Intermissivo (CI); o résumé
do CI; o curriculum do CI; o whole pack proexológico; o compliance proexológico; o follow-up
proexológico; o modus operandi do intermissivista; o proexista undercover.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Retrocogniciologia Proexológica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Simetria:
planejamento, consecução. Simetria proexológica: megadesafio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autocomprometimento intermissivista; o foco
fixado na autorretropensenidade proexológica; os autorretropensenes evolutivos; as dificuldades
de adaptação às pessoas e aos holopensenes; o holopensene pessoal da proéxis; o holopensene interassistencial; o holopensene da grupocarmalidade; o holopensene da policarmalidade.
Fatologia: a simetria proexológica; a coerência das ações proexológicas; a conformidade
da assistência realizada com a planejada; a lealdade aos acordos pré-ressomáticos; as rememorações preciosas do Curso Intermissivo; a análise dos retro-hábitos pessoais a partir do olhar seriexológico; a pesquisa da vida humana, pessoal, prévia; as primeiras evidências da identidade interassistencial; a rememoração profunda da Arquivologia Pessoal; as rememoracões em bloco; as
releituras do próprio passado multiexistencial; os estudos da Cronêmica no período entre a vida
anterior e a atual; a autotransformação e reciclagem fundamental gerada pela prospecção seriexológica; o perfil da personalidade anterior; a coerência do temperamento da vida anterior refletindo
na vida humana atual; a autopredisposição às retroexperiências pessoais; os talentos pessoais ensejados em vidas anteriores; a autolucidez proexológica antecipada; os primeiros sinais da bússola
intraconsciencial; a retrovisão cósmica; a cosmovisão e a rememoração cosmovisiológica; a potencialidade da ideia inata; os cons básicos resgatados; a vida humana coerente com as ações
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proexológicas planejadas; a escolha profissional convergindo com as cláusulas pétreas; a migração do intermissivista visando vincar verpons; a construção da dupla evolutiva focando a sinergia
interassistencial; a harmonia entre planejamento e consecução; o bem-estar pessoal; a euforin proveniente das rememorações e do cumprimento das cláusulas pétreas; o enriquecimento da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); os cursos Identificação das Diretrizes da Proéxis, Autogestão Existencial e Introdução à Programação Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o curso Balanço Existencial (APEX; CEAEC) auxiliando na recuperação dos
cons básicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as recordações
pré-ressomáticas; os pararregistros significativos; as rememorações retrocognitivas pelas assimilações simpáticas diretas; as rememorações intermissivas; as lacunas nas rememorações do Curso
Intermissivo; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas sinalizando o caminho a seguir; as intuições certeiras; a facilitação das rememorações intermissivas; a preeminência da autorretrocognição intermissiva sobre as rememorações desta vida intrafísica; o amparador enquanto agente de
rememorações saudáveis; as retrocognições úteis; o acesso à holomemória; o acesso à autoparaprocedência; a visão panorâmica retrocognitiva; a racionalidade facilitando as rememorações do
Curso Intermissivo; a certeza de estar fazendo o programado no Curso Intermissivo; a automegaeuforização fruto do bem estar gerado pelas retrocognições esclarecedoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fatos-parafatos no contexto da consciência; o sinergismo
experiência extrafísica–vivência intrafísica; o sinergismo proéxis-compléxis; o sinergismo arco
voltaico–rememoração seriexológica.
Principiologia: o princípio do autesforço evolutivo; o princípio da seriexialidade existencial; o princípio da perenidade consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aperfeiçoado a partir das rememorações do CI; o código paragenético (ParaDNA); o código de conduta e valores pessoais das retrovidas.
Teoriologia: a teoria da programação existencial; a teoria de a evolução acontecer por
meio da assistencialidade; a teoria da holomemória pessoal; a teoria das vidas consecutivas;
a teoria da responsabilidade intraconsciencial; a teoria da evolução interconsciencial.
Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal; a técnica da identificação da proéxis pelos
aportes existenciais; a técnica da identificação da proéxis pelos talentos pessoais; a técnica da
identificação da proéxis pelas automotivações; a técnica do proexograma; a técnica da rememoração através de entrevista com amparadores e ou orientadores evolutivos; as técnicas retrocognitivas; a técnica de acessar ideias inatas; as técnicas de associação livre de ideias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico interassistencial grupal das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico
da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Paragenética;
o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Holomemorialistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Arquivologistas; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito intraconsciencial dos aportes recebidos ao longo das existências;
o efeito amplo da interassistencialidade; o efeito do compléxis para as existências futuras; o efeito homeostático atacadista das rememorações retrossomáticas da maxiproéxis; o efeito potencializador da Cognópolis nas rememorações intermissivas pessoais; os efeitos do balanço autoproexológico; os efeitos das autoproéxis interconectadas.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas; as neossinapses adquiridas por meio de
autoprojeções conscienciais; as neossinapses adquiridas pelo acesso ao paracérebro; as neossi-
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napses geradas pelo autoinvestimento nas retrocognições; as neossinapses obtidas pela rememoração de ideias inatas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo proéxis-compléxis; o ciclo
interexistencial sementeira-colheita; o ciclo retromemória-paraprocedência; o ciclo retropesquisas-neoachados.
Enumerologia: os pararregistros pessoais; os retrodiários técnicos; as lembranças de si
mesmo; as autorrememorações conscienciais; o balanço existencial; os autachados multiexistenciais; o autoconhecimento milenar.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância em relação aos próprios atos do passado; o binômio CI-proéxis; o binômio aporte-compléxis; o binômio rememorações lacunadas–
–incompléxis; o binômio paramemória-rememorações.
Interaciologia: a interação amparador de função–proexista completista; a interação registros pessoais–acervo multiexistencial; a interação palavras chaves–rememorações desencadeadas.
Crescendologia: o crescendo rememorações-pararrememorações; o crescendo maxiplanejamento–fase de consecução–compléxis; o crescendo rememoração do CI–viabilização da maxiproéxis; o crescendo extrapolacionismo–memória cosmovisiológica.
Trinomiologia: o trinômio talentos conscienciais–aportes proexológicos–retribuição
maxiproexológica; o trinômio encontro de destino–rememorações retrocognitivas–consecução da
proéxis.
Polinomiologia: o polinômio talentos pessoais–aportes existenciais–automotivação–retrolembranças–ideias inatas–prioridades evolutivas–retribuições.
Antagonismologia: o antagonismo restringimento mnemônico / recuperação de arquivos mnemônicos; o antagonismo proéxis / incompléxis; o antagonismo holomemória recuperada /
hipomnésia.
Paradoxologia: o paradoxo de a memória intrafísica excelente não necessariamente resultar em retrorrememorações úteis.
Politicologia: o Paradireito e as interrelações das programações existenciais; a historiocracia; a proexocracia; a maxiproexocracia; a despertocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis racionais da proéxis; a lei da perpetualidade histórica; a lei das cláusulas pétreas proexológicas; a lei do autocomprometimento proexológico.
Filiologia: a proexofilia; a assistenciofilia; a grupofilia; a retrocogniciofilia; a holomemoriofilia; a organizaciofilia; a arquivofilia; a historiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a proexofobia; a retrocogniciofobia; a homomemoriofobia; a organizaciofobia; a arquivofobia; a historiofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome das falsas retromemórias; a síndrome da despriorização proexológica; a síndrome da dispersão consciencial geradora de incompléxis.
Maniologia: a mania de escarafunchar o passado, sem tirar proveito evolutivo; a baixa
lucidez quanto às manias pessoais.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a parageneticoteca; a grupocarmoteca;
a ressomatoteca; a evolucioteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a holobiografoteca; a cosmovisioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intermissiologia; a Ressomatologia; a Autoquestionologia; a Cronoevoluciologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Holomemoriologia; a Retrocogniciologia; a Parainventariologia; a Holobiografologia; a Paracronologia; a Arquivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a pessoa ajustada; a conscin lúcida; as múltiplas companhias na proéxis; a conscin holomemorialista; o ser interassistencial.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o completista; o proexista; o proexólogo; o tertuliano; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a agente retrocognitora;, a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a completista; a proexista; a proexóloga; a tertuliana; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissimetria proexológica = a consecução das cláusulas pétreas com
predominância direta e específica ao ego e grupocarma; maxissimetria proexológica = a consecução das cláusulas pétreas com predominância direta e específica no policarma.
Culturologia: a cultura da evitação dos desperdícios; a cultura proexológica.
Caracterologia. Pelos critérios da Proexologia, eis, na ordem funcional, 8 componentes
auxiliares ao resgate das cláusulas pétreas, discutidas no Curso Intermissivo, voltados à consecução da programação existencial pessoal e grupal:
1. Identificação dos traços pessoais: levantamento dos trafores (traços-força), trafares
(traços-fardo) e trafais (traços-faltantes).
2. Talentos: identificação dos talentos existentes, o autopotencial integrado objetivando o máximo desempenho na consecução da autoprogramação existencial.
3. Aportes: levantamento dos recursos recebidos pela conscin, constituído por ferramentas úteis, aprendizados e condições favoráveis ao bom desempenho da autoproéxis.
4. Retribuições pessoais: mapeamento dos recebimentos intrafísicos e respectivas retribuições pessoais.
5. Automotivação: identificação da disposição pessoal, continuada, para viver com autoconfiança, otimismo e bom humor, capaz de conduzir a conscin ao completismo existencial.
6. Ideias inatas: conhecimentos disponíveis adquiridos em momentos diferentes do atual; a retroinformação fornecendo pistas dos componentes da autoproéxis pessoal.
7. Prioridades evolutivas: autoposicionamento avançado de colocar à frente tudo de
mais evolutivo e alinhado à consecução da programação existencial.
8. Identidade interassistencial: identificação da autoidentidade interassistencial.
Cenário. Aprofundar no estudo da autobiografia, registrar e sistematizar os fatos particulares da fase intrafísica, aos moldes da anamnese consciencial acurada, possibilita elaborar conjecturas, cenários e rememorações menos equivocadas, facilitando assim ampliar a simetria entre
o planejamento e a consecução.
Gatilho. Eis, na ordem alfabética, 3 gatilhos atrelados ao desenvolvimento do parapsiquismo, capazes de facilitar a identificação ou o fornecimento de pistas para a rememoração da
programação existencial pessoal e grupal:
1. Amparador: entrevista extrafísica com amparador ou evoluciólogo.
2. Paraprocedência: rememoração ou paravisitas didáticas.
3. Retrocognição: do Curso Intermissivo recente.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a simetria proexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
08. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
10. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
11. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
12. Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
15. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

AMPLIAR A SIMETRIA PROEXOLÓGICA É FUNDAMENTAL
PARA O INTERMISSIVISTA QUALIFICAR A INTERASSISTENCIALIDADE, CUMPRINDO OS AUTOCOMPROMISSOS
MAXIPROEXOLÓGICOS EGO, GRUPO E POLICÁRMICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mensura o nível de simetria quanto ao planejamento e consecução da própria programação existencial? Já conseguiu identificar as cláusulas
pétreas da proéxis? Possui informações suficientes sobre as necessidades a serem atendidas no
âmbito ego, grupo e policármico?
Bibliografia Específica:
1. Loche, Laênio; Determinantes do Conteúdo da Proéxis: A Abordagem Sistêmica da Evolução; Artigo;
V Balanço Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 18-21.02.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 1-S; Seção: Temas da
Conscienciologia; 1 E-mail; 33 enus.; 1 escala; 1 ilus.; 1 tab.; 16 refs.; Foz do Iguacu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 3 a 17.

C. G. P.
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SIMPLORIEDADE
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A simploriedade é a qualidade, caráter ou comportamento da pessoa simplória, crédula, tola, ingênua e papalva, em condição de antievolutividade, seja por meio das formas ou reações singelas ou complexas, evidenciando inexperiência ou ignorância quanto à inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo simples vem do idioma Latim, simplex, “singelo; não composto;
só; único”, e por extensão, “não complicado; simples; cândido; inocente; ingênuo; franco”. Surgiu
no Século XIII. A palavra simplório apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Credulidade. 2. Ingenuidade. 3. Involutividade. 4. Autodespriorização. 5. Imaturidade.
Neologia. As duas expressões compostas simploriedade natural e simploriedade patológica são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Sabedoria. 2. Evolutividade. 3. Autopriorização. 4. Holomaturidade.
Estrangeirismologia: o hollow profile; a aurea mediocritas; o nonsense; a falta do
know-how evolutivo; o existentiale vacuum; a closed mind; a unwisdom.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade evolutiva; os estultopensenes; a estultopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade;
os ludopensenes; a ludopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a autopensenização
convencional.
Fatologia: a simploriedade; a simploriedade psicossomática; a simploriedade mentalsomática; a hipoacuidade; o defeito de raciocínio; a ingenuidade; o simplismo; o paroquialismo;
o provincianismo; o medievalismo; o paleoconservantismo; o imobilismo; o megatrafar do atraso
do discernimento; a necessidade de a conscin intermissivista estar alerta a respeito das influências
da simploriedade geradas pelos seres lavados subcerebralmente, consciênçulas, consréus, consbéis, conscins trancadas, cascas grossas, iscas humanas, personalidades acríticas, autassediadas,
minidissidentes dispersivos, robôs humanos e toxicômanos por toda parte; a simploriedade
predominante nos pedidos de assistência pela tenepes; a apreensão reducionista dos fatos e parafatos; a reprodução acrítica do senso comum; a logicidade aparente das conclusões superficiais;
a evitação intencional da complexidade.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: a ignorância quanto ao princípio da descrença.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços cosmoéticos.
Tecnologia: a técnica da holopaciência didática; a técnica conscienciológica das 50 vezes mais; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autodesassedialidade
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omnicognitiva; a técnica do recolhimento íntimo; a técnica da mudança pacífica e instantânea do
bloco de manifestações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o colégio invisível da Conscienciometria.
Efeitologia: o efeito casulo.
Neossinapsologia: as neossinapses rudimentares.
Enumerologia: o raciocínio simplista; a análise superficial; a generalização descriteriosa; a simplificação irrefletida; o idealismo racional; a argumentação rasa; o discurso óbvio.
Interaciologia: a interação patológica crença-crédulo; a interação beatice-servilismo;
a interação beatice-superstição; a interação beatice-preconceito; a interação beatice-ignorância;
a interação concessões desnecessárias–complacências excessivas; a interação autocomplacência
(negligência)–heterocomplacência (impunidade); a interação inerudição-monovisão; a interação
interiorose-apriorismose.
Trinomiologia: o trinômio achismo-chutometria-semancol; o trinômio trivialidades-literalidades-subcerebralidades; 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 trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Antagonismologia: o antagonismo sutilização / simploriedade; o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo fixação de verpons / monoideísmo; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas; o antagonismo apriorismo / cosmovisão; o antagonismo dominantes / dominados; o antagonismo sectário nós / eles; o antagonismo Apriorismologia / Descrenciologia.
Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade acrítica da pessoa cabotina.
Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a clerocracia; a idolocracia; a gurucracia;
a asnocracia; a cleptocracia.
Fobiologia: a bibliofobia; a leiturofobia; a neofobia; a intelectofobia; a literofobia; a xenofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da mediocrização; a síndrome
do infantilismo.
Maniologia: a patomania; a megalomania; a tiranomania; a toxicomania; a retromania;
a hoplomania; a ludomania.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a bizarroteca; a folcloteca; a patopensenoteca; a belicosoteca; a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Patologia; a Perdologia; a Intrafisicologia;
a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Recexologia;
a Paradoxologia; a Intercompreensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o vidiota; o bibliota; o dono da verdade; o dono
do Cosmos; o aparvalhado; o apatetado; o assonsado; o babaca; o babaquara; o beócio; o bobalhão; o bronco; o crédulo; o inexperiente; o ingênuo; o inocente; o leso; o lorpa; o microcéfalo;
o néscio; o pacóvio; o párvulo; o paspalhão; o pateta; o simplório.
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Feminologia: a pré-serenona vulgar; a vidiota; a bibliota; a dona da verdade; a dona do
Cosmos; a aparvalhada; a apatetada; a assonsada; a babaca; a babaquara; a beócia; a bobalhona;
a mulher bronca; a crédula; a inexperiente; a ingênua; a inocente; a lesa; a lorpa; a microcéfala;
a néscia; a pacóvia; a párvula; a paspalhona; a pateta; a simplória.
Hominologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 categorias de perfis de seres humanos em geral inseridos no universo da simploriedade:
01. Homo obtusus.
02. Homo sapiens abulicus.
03. Homo sapiens acriticus.
04. Homo sapiens apaedeutas.
05. Homo sapiens automimeticus.
06. Homo sapiens autopathicus.
07. Homo sapiens autovictimatus.
08. Homo sapiens bibliophobus.
09. Homo sapiens credulus.
10. Homo sapiens debilis.
11. Homo sapiens dependens.
12. Homo sapiens displicens.
13. Homo sapiens famulus.
14. Homo sapiens fanaticus.
15. Homo sapiens futilis.
16. Homo sapiens genuflexus.
17. Homo sapiens idolatricus.
18. Homo sapiens ignorans.
19. Homo sapiens illucidus.
20. Homo sapiens immaturus.
21. Homo sapiens inattentus.
22. Homo sapiens incautus.
23. Homo sapiens incompreehensivus.
24. Homo sapiens inconsciens.
25. Homo sapiens ineruditus.
26. Homo sapiens inexpertus.
27. Homo sapiens inordinatus.
28. Homo sapiens inorganisatus.
29. Homo sapiens involutivus.
30. Homo sapiens omissus.
31. Homo sapiens servilis.
32. Homo sapiens stolidus.
33. Homo sapiens superstitiosus.
34. Homo sapiens vulgaris.
35. Homo stultus.
V. Argumentologia
Exemplologia: simploriedade natural = a condição da conscin ainda jovem, imatura
e inexperiente ante a vida intrafísica; simploriedade patológica = a condição da conscin na terceira idade física.
Culturologia: a cultura da celebridade; a cultura da Evoluciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 manifestações evidentes de alguma categoria de simploriedade da conscin, homem ou mulher:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Anorexia.
Antiparapsiquismo.
Arte: em geral.
Astrologia.
Belicismo.
Besteirol.
Boxe: pugilismo masculino, feminino e infantil.
Bulimia.
Caça à raposa.
Campo de nudismo.
Celibato.
Chimarrão.
Cilícios: mazoquismos.
Circuncisão: a mutilação sexual masculina.
Colares conjuntos (mulheres-girafas).
Criogenia de corpos (cadáveres).
Deferentectomia: a vasectomia.
Dogmatismo: as verdades absolutas.
Duelos.
Eletronótica: a Ciência Convencional Fisicalista.
Eremitismos: cenobitismos.
Excomunhão: a maldição cristã.
Fã-clube.
Fama: a busca da celebridade.
Gurulatria.
Idiotismo cultural.
Idolatria: a santificação.
Infibulação: a mutilação sexual feminina.
Ludopatia: a jogatina desenfreada.
Mitos.
Monarquia: o feudalismo.
Narcisismo.
Obesidade.
Opus Dei.
Piercings.
Racismo: a superestimação da própria etnia.
Religião: a crendice, a fé, a beatice.
Rinha de galos.
Riscomania.
Sacralizações.
Sedentarismo.
Soma: a supervalorização do androssoma ou do ginossoma.
Superstições.
Tabus.
Tatuagens.
Teomania.
Teoterrorismo.
Tóxicos: em geral.
Videotismo.
Vigorexia: a bigorexia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a simploriedade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
05. Basbaquice: Parapatologia; Nosográfico.
06. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
07. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
09. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
10. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
11. Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
12. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
13. Obviedade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO DA SIMPLORIEDADE DO SER HUMANO
FAZ LEMBRAR O ESTADO DA AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO
DO SER SUBUMANO AINDA VIVENDO NA RETAGUARDA
DO DESENVOLVIMENTO DO PRINCÍPIO CONSCIENCIAL.
Questionologia. A simploriedade ainda atinge você, leitor ou leitor, de algum modo?
Você prioriza os autesforços evolutivos?
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SINAL DE ALERTA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinal de alerta é o toque, aviso ou advertência providencial e positiva para o autodespertamento da conscin atenta ao desenvolvimento da própria vida humana e multidimensional, seja isoladamente, em grupo ou em contexto coletivo mais amplo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinal vem do idioma Latim, signalis, “que serve de signo, de sinal”. Surgiu no Século XII. O vocábulo alerta deriva do idioma Italiano, all‟erta, “interjeição
militar para que os soldados se levantassem e ficassem em guarda; atento; vigilante”. Apareceu
no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Sinal de alarme. 02. Aviso providencial. 03. Atenção pessoal.
04. Atenção dividida. 05. Atenção periférica. 06. Vigilância pessoal. 07. Estado de alerta lateral. 08. Lateropensenidade. 09. Lucidopensenidade. 10. Prioropensenidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo alerta: alertador; alertadora; alertar; alertear.
Neologia. As 3 expressões compostas sinal de alerta pessoal, sinal de alerta grupal e sinal de alerta coletivo são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 01. Antiatenção. 02. Atenção saltuária. 03. Desatenção. 04. Distração. 05. Devaneio. 06. Invigilância. 07. Circumpensenidade. 08. Dispersão consciencial.
09. Sonolência. 10. Comatose.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à concentração da atenção.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal receptivo aos exopensenes; a exopensenidade; os
lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o sinal de alerta; o minissinal de alerta; o megassinal de alerta; o toque providencial; a surpreendência; o rompimento de frente do marasmo pessoal; a extrapauta; a extrapolação; a reciclagem da proéxis pessoal; a atenção pontual; o escrutínio pessoal; as autopriorizações
evolutivas; o raciocínio polifásico; a condição complexa de sobreaviso; as nuanças da hiperlucidez; a intelecção calidoscópica; a inteligência multifocal; a pluriorientação seletiva das autopercepções.
Parafatologia: o sinal de alerta parapsíquico; a paraatenção; o recado parapsíquico;
o aviso admonitório de projeção lúcida iminente; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a aparição interconsciencial de advertência; o paracérebro prismático; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio das prioridades evolutivas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da autovigilância permanente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Neurocientistas.
Efeitologia: os efeitos sadios do autodesconfiômetro.
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Ciclologia: o ciclo vontade–intenção–concentração mental–atenção.
Enumerologia: o sinal de alerta isolado; o sinal de alerta reiterado; o sinal de alerta
discreto; o sinal de alerta silencioso; o sinal de alerta impactante; o sinal de alerta menosprezado; o sinal de alerta salvador.
Binomiologia: o binômio concentração mental–atenção dividida.
Crescendologia: o crescendo atenção–atenção dividida.
Trinomiologia: o trinômio concentração–atenção–atenção dividida.
Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo atenção / desatenção.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a decidofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a sinaleticoteca; a atencioteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Comunicologia; a Atenciologia; a Discernimentologia; a Priorologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia;
a Experimentologia; a Mnemossomatologia.
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 atenta; a pessoa ambiatenta; a pessoa desatenta; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o controlador de voo; o antenado; o cerebrão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada; a cerebrona.
Hominologia: o Homo sapiens signator; o Homo sapiens allertator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens holomaturologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: sinal de alerta pessoal = o baixo saldo da conta bancária do correntista;
sinal de alerta grupal = o toque da sirene de alarme do navio transatlântico; sinal de alerta coletivo = o aviso meteorológico de tempestade nas próximas horas.
Culturologia: a cultura da atenção às prioridades evolutivas.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 32 condições em geral a serem tomadas à conta de sinais de alerta, merecedoras de reflexão e do uso do
desconfiômetro por poderem surgir despercebidas na vida humana:
01. Água estagnada.
02. Baixa temporada.
03. Batalha perdida.
04. Beira da falência.
05. Black Tuesday.
06. Bolso vazio.
07. Calcanhar de Aquiles.
08. Carta fora do baralho.
09. Contenção de crédito.
10. Contingenciamento.
11. Crise de crescimento.
12. Depressão econômica.
13. Desaquecimento.
14. Diminuição de demanda.
15. Efeito dominó.
16. Estômago vazio.
17. Fundo do poço.
18. Hollow profile.
19. Inflação.
20. Inverno.
21. Kluge.
22. Low-profile.
23. Luto.
24. Nuvens baixas.
25. Oscilação de mercado.
26. Pedágio imprevisto.
27. Pilha gasta.
28. Queima total.
29. Ressaca econômica.
30. Vacas magras.
31. Velhice.
32. Zero à esquerda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinal de alerta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
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Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Nuança: Experimentologia; Neutro.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

OS SINAIS DE ALERTA APARECEM QUANDO MENOS
SE ESPERA E SOMENTE SÃO DETECTADOS PROFILATICAMENTE POR QUEM VIVE ATENTO ÀS ALTERAÇÕES
DAS RECICLAGENS DA VIDA INTRA E EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, detecta com facilidade os sinais de alerta na própria existência? E reage sem ansiedade às providências imediatas?
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SINAL DE AMPARO
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinal de amparo é o indício factual da intervenção de consciex lúcida no
andamento dos acontecimentos, objetivando a efetivação de determinada assistência cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinal vem do idioma Latim, signalis, “que serve de signo, de sinal”. Surgiu no Século XII. A palavra amparo deriva também do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo a frente para proteger”. Apareceu
no Século XV.
Sinonimologia: 1. Indicador de amparo. 2. Indicativo de amparabilidade. 3. Evidência
da atuação amparadora. 4. Sinal de paraintervenção sadia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinal de amparo, sinal de amparo pontual e sinal
de amparo sequencial são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Sinal de assédio. 2. Indicativo de assedialidade. 3. Evidência da
manifestação assediadora. 4. Sinal de paraintrusão doentia.
Estrangeirismologia: a leitura dos sinais favorecida pelo rapport com os amparadores
funcionais.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às conexões interdimensionais.
Coloquiologia: a presença do dedo de consciex amparadora na condução dos fatos; a paradeixa para a coadjuvação no trabalho dos amparadores; a escapada de situação adversa por
1 triz; a melhoria inesperada das circunstâncias no último minuto do segundo tempo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal pró-amparabilidade extrafísica; o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os exopensenes; a exopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a parainterferência amparadora; a promoção de limpeza energética propiciando
a expansão autopensênica; o estímulo ideativo impulsionando a alteração de bloco autopensênico;
a achega ideativa orientando a autopensenização para neoviés analítico impensado; o abertismo
autopensênico para apreender as manifestações multidimensionais; a disposição autopensênica
para decifrar corretamente a paramensagem; a flexibilidade autopensênica para realinhar os objetivos pessoais aos neoelementos captados; o espaço autopensênico direcionado para a realização
das requeridas mudanças existenciais.
Fatologia: o sinal de amparo; o discurso alheio respondendo de modo insciente aos autoquestionamentos inauditos; o evento inusitado quebrando a cadeia de acidentes de percurso;
o neoposicionamento de terceiros retirando obstáculos impostos anteriormente; a autodisponibilidade para abordar multidimensionalmente os fatos; a proatividade para cooperar efetivamente
com as parafunções amparadoras; a prestimosidade para atender dedicadamente as extrapautas solicitadas; a criatividade colocada à serviço do auxílio cosmoético multidimensional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o sinal da influência de consciex amparadora; a parapresença anunciando a iscagem interconsciencial porvir; o encapsulamento parapatrocinado prenunciando a adversidade; o aporte energético vigorizador precedendo a requisição assistencial; a pararrecomendação para a entrada em estado de alerta multidimensional; o aviso para o aumento da autolucidez; o convite à exteriorização de energias salutares; o autoparapsiquismo aplicado à prospecção das sinalizações amparadoras.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações coordenadas entre amparador e amparando;
o sinergismo interassistencial boa vontade–boa intenção–autodiscernimento; o sinergismo tarístico palavras esclarecedoras–energias empáticas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio das prioridades evolutivas; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da evolução interassistencial; o princípio de os fins não justificarem os meios.
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) fortalecendo
o vínculo com os benfeitores extrafísicos.
Tecnologia: a técnica da tenepes.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos da leitura dos sinais amparadores na autoconscientização quanto
à autorresponsabilidade assistencial; os efeitos no nível da amparabilidade pessoal da propensão para a empatia, a compreensão e a beneficência; os efeitos assistenciais da interconfiança
entre as consciências assistentes; os efeitos dos excessos da hiperconectividade na desatenção
aos sinais intra e extrafísicos do amparo; os efeitos da monovisão eletronótica na esnobação dos
informes do amparo extrafísico; os efeitos da distração mental na inatendibilidade aos pedidos
das consciexes benfazejas; os efeitos do orgulho na negligência às orientações amparadoras.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses sobre a comunicabilidade
interdimensional.
Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo inspiração-transpiração; o ciclo assim-desassim; o ciclo interassistencial amparador-amparando.
Binomiologia: o binômio auscultação dos fatos–auscultação dos parafatos.
Interaciologia: a interação amparador-amparando em prol dos assistidos.
Trinomiologia: o trinômio vontade-ortointenção-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–local exato–hora justa–testemunha adequada; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo sinal de amparo / fantasia; o antagonismo sinal intraconsciencial de amparo / sinal extraconsciencial de amparo; o antagonismo sinal isolado de
amparo / sinal conjugado de amparo; o antagonismo sinal óbvio de amparo / sinal sutil de amparo; o antagonismo sinal compreendido de amparo / sinal despercebido de amparo; o antagonismo sinal acatado de amparo / sinal esnobado de amparo; o antagonismo sinal valorizado de amparo / sinal banalizado de amparo.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao convívio multidimensional.
Filiologia: a amparofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a sinaleticoteca; a atencioteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a parassocioteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia;
a Parapercepciologia; a Comunicologia; a Extrafisicologia; a Paraconviviologia; a Paratecnologia;
a Profilaxiologia; a Parapedagogia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assistente assistível; o amparando lúcido.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assistente assistível; a amparanda lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinal de amparo pontual = a ocorrência singular evidenciando a colaboração de consciex benfeitora para a obtenção de resultado cosmoético; sinal de amparo sequencial
= as ocorrências sucessivas e confluentes evidenciando as colaborações de consciex benfeitora
para a obtenção de resultado cosmoético.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura tenepessista; a cultura conscienciológica.
Propósitos. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
8 possíveis propósitos dos amparadores extrafísicos nas sinalizações aos amparandos:
1. Convocação. O sinal para ressaltar a existência de demanda assistencial e solicitar
a coparticipação no atendimento multidimensional.
2. Desassédio. O sinal para convidar à paraconexão sadia e propiciar o desanuviamento
de pressão assediadora.
3. Otimização. O sinal para avalizar procedimentos laborais e agilizar os resultados assistenciais.
4. Potencialização. O sinal para realçar o incremento holossomático parapatrocinado
e fortalecer a confiança do amparando na intervenção assistencial.
5. Profilaxia. O sinal para alertar quanto à situação de risco e impulsionar ações preventivas.
6. Reafirmação. O sinal para reafirmar o suporte no rumo seguido pelo amparando
e confirmar o acerto de decisão de destino.
7. Tares. O sinal para realçar ideias esclarecedoras e motivar o aprofundamento de pesquisas e estudos evolutivamente úteis.
8. Tranquilização. O sinal para transmitir segurança quanto à proteção extrafísica e favorecer a acalmia necessária no enfrentamento de situações adversas.
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Ocorrências. Na prospecção da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 ocorrências a serem analisadas minuciosamente, com o intuito de avaliar a possibilidade
de serem sinais de amparo:
01. Autocerteza súbita. A pronta decisão, confiante e acertada, em momento emergencial.
02. Configuração ótima. O surgimento impremeditado intrafisicamente de conjuntura
incomum e indispensável para a resolução de problemática pendente.
03. Contato inimaginável. O paratangimento preciso de conscins para o encontro em circunstâncias aparentemente inviáveis.
04. Evitação de acidente. A reação imprevisível e inexplicável impeditiva de infortúnio.
05. Facilidade inusual. A desobstrução ágil e surpreendente de empecilhos.
06. Inspiração irresistível. A sugestão sentida como irrecusável.
07. Mensagem indireta precisa. A advertência ou instrução inserida em fala alheia involuntária.
08. Parabanho energético balsâmico. A confirmação do acerto de ideia ou conduta.
09. Parafenômeno indubitável. O parafato orientador das autodeliberações.
10. Parapresença indiscutível. A constatação da salvaguarda extrafísica.
11. Prestimosidade invulgar. A colaboração supersolícita, oportuna, eficaz e atípica de
outrem.
12. Sincronicidade numérica. A aparição do número pessoal sinalizador do parauxílio.
Postura. Na análise da Amparologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 5 posturas
técnicas favoráveis à identificação dos sinais de amparo:
1. Postura atenta. A hiperacuidade multidimensional quanto aos possíveis sinais de
amparo.
2. Registro da ocorrência. A anotação imediata do fato ou parafato suspeito.
3. Pesquisa da conjuntura. A verificação do encadeamento das ações, antes e depois
do suposto sinal.
4. Análise do saldo. O exame crítico do desfecho dos fatos.
5. Validação da amparabilidade. A interligação entre o sinal, as ações subsequentes
e a qualidade das repercussões para comprovar ou não a parainterferência benévola.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinal de amparo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
05. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
06. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Bom-caráter: Temperamentologia; Homeostático.
08. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
11. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
13. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
14. Sinal de alerta: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
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15. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A INTERVENÇÃO AMPARADORA INTENCIONA OBTER
RESULTADOS INTERASSISTENCIAIS E COSMOÉTICOS.
PORTANTO, O SINAL DE AMPARO SERÁ RATIFICADO
PELA QUALIFICAÇÃO DAS REPERCUSSÕES GERADAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os sinais emitidos pelas consciexes
amparadoras? Quais posturas adota após tal reconhecimento?
A. L.
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SINALÉTICA PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sinalética parapsíquica é a existência, identificação, registro e emprego
autoconsciente dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos e personalíssimos, ou a percepção
transcendente, indiscutível, autopersuasiva e autoconfirmadora da presença de consciexes ou de
ocorrências extrafísicas, parafatos e parafenômenos em torno da pessoa parapercipiente na vigília
física ordinária ou da conscin projetada, fora do soma, com lucidez.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinalética deriva do idioma Francês, signalétique, “que contém
a sinalização; a descrição de alguém ou de alguma coisa; que assinala por qualquer elemento característico”, e este do idioma Latim, signale. A palavra sinal surgiu em 1130. O elemento de
composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo
psiquismo provém do idioma Francês, psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como
princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”.
Sinonimologia: 1. Sinalética anímica. 2. Sinalética energética. 3. Sinalética paraperceptiva. 4. Sinergismo interconsciencial multidimensional. 5. Neossinalética parapsíquica.
6. Campainha de alarme das parapercepções. 7. Decodificação parapsíquica.
Arcaismologia. Eis duas expressões compostas, arcaicas e envilecidas pelo emprego
místico, correspondentes à sinalética parapsíquica: sinal mediúnico; telefone do além.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo sinalética:
signalética; signalético; sinalético; sinaleticoteca; sinalização.
Neologia. As 3 expressões compostas sinalética parapsíquica, minissinalética parapsíquica e megassinalética parapsíquica são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Antissinalética pessoal. 2. Insensibilidade parapsíquica. 3. Bloqueio parapsíquico. 4. Bloqueio energético. 5. Sensação orgânica simples. 6. Sintoma nosográfico.
7. Autômato humano.
Estrangeirismologia: os experimentos no Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às pararrealidades.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Sinalética é autocerteza; Sinalética: megatécnica antivacilação.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: os sinais pessoais; os megassinais de perigo personalíssimos identificados;
a eliminação das dúvidas tradicionais, milenares e primárias; o combate aos mecanismos de defesa
do ego (MDEs); o ruído inteligente; a vibração pensante; o prenúncio do acontecimento; o artefato do saber pessoal inigualável; as autoconfirmações indiscutíveis; a ampliação da autossegurança; o combate às autocorrupções; a superação funcional, eficaz e definitiva de orações e rituais
das religiões, seitas e misticismos.
Parafatologia: a sinalética parapsíquica; a sinalética parapsíquica aberta; a sinalética
anímica; a sinalética ainda fechada; o não-atendimento da sinalética; a sinalética energética;
a identificação da sinalética como tarefa pessoal intransferível; o mapeamento da sinalética pelo
adolescente inversor existencial; a atuação da sinalética pessoal imperceptível às pessoas ao derredor; o desencadeamento da sinalética através de trauma encefálico; as zonas erógenas e a sina-

20426

Enciclopédia da Conscienciologia

lética parapsíquica; a evolução da sinalética parapsíquica pessoal; a sinalética energética indubitável, fixada e autoconfiável; a sensibilidade energética e parapsíquica conquistada; a multiconexão interdimensional; o surgimento das autoparapercepções; a iniciação parapsíquica através do
estado vibracional (EV); o fenômeno da impressão parapsíquica; o autoparapsiquismo profilático;
o instrumento autodidático de comunicação transcendental; o aviso extrafísico; a precognição
explícita; o céu de brigadeiro extrafísico; o mar de almirante extrafísico; o descortino dos parafatos desafiadores; o teleguiamento autocrítico; a insensibilidade energética e parapsíquica; o bloqueio parapsíquico; o bloqueio energético; o bloqueio anti-holossomático; o bloqueio antisseriéxis; os sinais energéticos e parapsíquicos patológicos nas possessões interconscienciais; os sinais
parapsíquicos dos orgasmos frustros; os sinais parapsíquicos dos assédios interconscienciais
comuns; os sinais assediadores da irritação e da sonolência; a pseudossinalética parapsíquica;
o exaurimento energético cronicificado; o desfazimento da Distancêmica entre conscins e consciexes; o diálogo com o amparador extrafísico; a dispensa de fórmulas abstrusas e muletas travadoras do desenvolvimento do autoparapsiquismo; a instalação da ofiex pessoal; o aviso de projeção consciencial, lúcida, iminente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial, assistencial, multidimensional, prioritário.
Laboratoriologia: o laboratório da sinalética parapsíquica.
Binomiologia: o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio discernimento-discriminação.
Interaciologia: a interação amparando-amparador.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo abstração /
concretude; o antagonismo experimentador parapsíquico / delirante imaginativo.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a sinaleticoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Experimentologia;
a Parafenomenologia; a Parantropometria; a Paratecnologia; a Parapsicologia; a Parapsicobiofísica; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana autoconsciente; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o sensitivo parapsíquico; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o tenepessista; o projetor consciente; o interfaceiro multidimensional; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a sensitiva parapsíquica; a inversora existencial; a reciclante existencial;
a tenepessista; a projetora consciente; a interfaceira multidimensional; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens attractivus; o Homo
sapiens assistens; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minissinalética parapsíquica = a percepção da vibração timpânica
pessoal; megassinalética parapsíquica = a recepção consciente da Central Extrafísica de Energia
(CEE).
Megaquisições. Segundo a Evoluciologia, há duas megaquisições ou conquistas parapsíquicas iniciais para a conscin motivada na dinâmica da própria evolução energética, nesta ordem
parafisiológica:
1. Primeira: o estado vibracional (EV), as energias conscienciais (ECs).
2. Segunda: a sinalética energética, o parapsiquismo pessoal.
Escolha. Em concordância com a Autocriteriologia, a sinalética energética e parapsíquica precisa ser sempre diagnosticada pela própria conscin escolhendo entre estas duas condições:
1. Sinalética de amparo extrafísico: sadia.
2. Sinalética de heterassédio extrafísico: patológica.
Trinômio. Sob a ótica da Experimentologia, o trinômio das sinaléticas é constituído por
3 manifestações convergentes, nesta ordem funcional:
1. Sinalética anímica: intraconsciencial, ou da Somatologia.
2. Sinalética bioenergética: ou da Energossomatologia.
3. Sinalética parapsíquica: ou da Parapercepciologia.
Atuação. De acordo com a Holossomatologia, a sinalética parapsíquica ultrapassa os
sentidos somáticos, ou o sensório, e os atributos psíquicos, ou a mente, atuando, predominantemente, no universo das parapercepções.
Pararreflexo. Do ponto de vista da Paraneurologia, a sinalética parapsíquica representa
arco pararreflexo expresso no psicossoma e percebido no soma.
Ambiguidade. Pela análise da Homeostaticologia, no desenvolvimento da sinalética parapsíquica nenhum resultado é obtido, com eficácia, enquanto os sinais e sensações continuarem
ambíguos, entre sadios ou doentios, para o(a) parapercuciente ou sensitivo(a).
Relevância. Dentro do universo da Assistenciologia, não importa a opinião dos outros,
seja contra ou a favor, sobre a sinalética parapsíquica, sempre personalíssima. Importa, sim,
e muito, a você mesmo, o tempo todo, sempre, em qualquer lugar ou dimensão.
Ferramenta. Dentro da Parapercepciologia, a sinalética parapsíquica, energética e individual precisa ser identificada, desenvolvida e utilizada com autoconsciência por parte de cada
conscin, ao modo de ferramenta evolutiva utilíssima.
Taxologia. Eis, na ordem funcional, 4 tipos de manifestações dos sinais energéticos e parapsíquicos sadios, evidenciando a presença de amparador para a conscin lúcida:
1. Cabeça. Contração vigorosa, mas confortável, em forma de elmo em torno da cabeça
(faccia alata).
2. Coluna. Arrepio forte, específico ou característico, na coluna vertebral, área das costas (tórax).
3. Tímpano. Vibrações timpânicas no ouvido com sensações agradáveis.
4. Antebraço. Contração vigorosa dos músculos do antebraço com o qual a conscin escreve (destra ou esquerda).
Traforismo. Pela Paraprofilaxiologia, a identificação e o emprego dos sinais parapsíquicos funcionam como trafores parapsíquicos ou aditivos da autodefesa energética da conscin
em qualquer dimensão onde se manifesta.
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Identificação. Na Intrafisicologia, cada conscin pode dispor de múltiplos e diferentes sinais parapsíquicos identificáveis pelo próprio interessado(a), por serem exclusivos, somente da
pessoa.
Zonas. Em Sexossomatologia, as zonas erógenas apresentam relação direta com a sinalética energética pessoal de muitas conscins autoconscientes ou de sexualidade madura.
Megassinal. Frente à Paratecnologia, dentro da sinalética energética, intraconsciencial
e parapsíquica, existe sempre o megassinal específico de cada conscin podendo se repetir em
muitas vidas humanas, somas e sociedades intrafísicas, através da reeducação a cada ressoma
e dentro do autorrevezamento consciencial.
Alarme. Mediante a Consciencioterapia, a sinalética energética, intraconsciencial e parapsíquica é a campainha de alarme das parapercepções, funcionando profilaticamente o tempo
todo, servindo ao mesmo tempo de elemento de diagnóstico em processos intrusivos interconscienciais.
Recurso. Quanto à Invexologia, meta fundamental do inversor ou inversora, nos autesforços de renovação consciencial evolutiva, é a identificação definitiva da própria sinalética parapsíquica, o quanto antes, recurso providencial a ser empregado sempre no restante da vida intrafísica (lifetime).
Desperticidade. No âmbito da Despertologia, o autodesenvolvimento da Bioenergética
com a identificação da sinalética energética pessoal são elementos indispensáveis para se alcançar
a condição do ser desperto.
Autocorrupção. Diante da Cosmoeticologia, a sinalética parapsíquica diminui ou chega
a eliminar, de vez, a atuação da autocorrupção dos outros – conscins e consciexes – sobre nós, por
intermédio da Paraprofilaxiologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sinalética parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
4. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
5. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
6. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
7. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.

A SINALÉTICA PARAPSÍQUICA PERMITE DETECTAR
A PRESENÇA DE CONSCIÊNCIAS SADIAS E DOENTIAS,
DE IMEDIATO, POR ONDE VAMOS. TAL FATO HARMONIZA O HOLOPENSENE PESSOAL E A VIDA EM TORNO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual nível você já
alcançou com a própria sinalética anímica, bioenergética e parapsíquica? Você já vivencia algum
megassinal específico?
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SINALÉTICA PARAPSÍQUICA INVEXOLÓGICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sinalética parapsíquica invexológica é o conjunto de sinais energéticos,
parapsíquicos e anímicos identificados, decodificados e aplicados desde a juventude pelo invexólogo, objetivando o desenvolvimento do autoparapsiquismo, sem fins dogmáticos, salvacionistas
ou místicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinalética vem do idioma Francês, signalétique, “que contém a sinalização, a descrição de alguém ou de alguma coisa; que assinala por qualquer elemento característico”, e este do idioma Latim, signale. A palavra sinal surgiu no Século XII. O elemento de
composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo
psíquico deriva 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. O termo inversão provém do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em
retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. A palavra existencial vem do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se;
apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu igualmente no Século XIX. O elemento de
composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Sinalética parapsíquica inversiva. 2. Paraperceptibilidade invexológica decodificada. 3. Mapa dos sinais paraperceptivos do inversor. 4. Sensações extrafísicas do
invexólogo.
Neologia. As 3 expressões compostas sinalética parapsíquica invexológica, sinalética
parasíquica invexológica primária e sinalética parapsíquica invexológica avançada são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Paraperceptibilidade incodificável. 2. Sinalética parapsíquica do reciclante existencial. 3. Bloqueio parapsíquico juvenil. 4. Sensações orgânicas.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo do Curso Intermissivo (CI); o inversor large;
o balanço da performance bioenergética; o scanner extrafísico paraperceptível.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapercepciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os energopensenes;
a energopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os autopensenes da multidimensionalidade;
a pensenidade pró-desenvolvimento parapsíquico; o holopensene invexológico convergente ao
domínio bioenergético; a pressão holopensênica contrária ao desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Fatologia: as repercussões somáticas confundidas com a sinalética parapsíquica; o jovem desatento aos sinais parapsíquicos; a planilha de anotações das sinaléticas pessoais; a dificuldade em transcrever em palavras os sinais energéticos percebidos; o Curso de Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2 (ECP2); o Curso Acoplamentarium; o Curso Sinalética Parapsíquica; o Curso 40 Manobras Energéticas.
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Parafatologia: a sinalética parapsíquica invexológica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeciografia; a projeciocrítica; as Dinâmicas Parapsíquicas; o pararrastreamento de consciexes; as companhias extrafísicas; a comunicação através dos signos extrafísicos; a psicometria de ambientes, gerando sinais energéticos na psicosfera pessoal; os arrepios somáticos desencadeados pelas consciexes energívoras; as sutilezas dos banhos energéticos
promovidos por amparadores extrafísicos; o desbloqueio do frontochacra; o desenvolvimento da
paraperceptibilidade; os palmochacras funcionando ao modo de sensores na varredura de ambientes; a sinalética parapsíquica auxiliando o inversor na escolha das companhias e ambientes;
a sinalética de amparo extrafísico do invexólogo; o avanço do parapsiquismo do jovem intermissivista, consolidado pelas sinaléticas anotadas ao longo do tempo; as sinaléticas parapsíquicas
auxiliando o invexólogo nas tarefas interassistenciais; a docência conscienciológica permitindo
o desenvolvimento da sinalética parapsíquica invexológica; os zumbidos devidamente mapeados;
a eliminação das ambiguidades da sinalética paraperceptiva; o sono repentino causado por intrusão extrafísica patológica, demonstrando falta de acuidade parapsíquica do inversor; os sinais precursores da doação de ectoplasma; o acomplamento áurico interconsciencial; os sons intracranianos sinalizadores de projeção consciente iminente; a confiança adquirida pelo inversor com o mapeamento da sinalética pessoal; o sinal energético percebido com profundidade no energossoma;
a sinalética parapsíquica do invexólogo servindo de alarme extrafísico no contrafluxo da Socin;
os emocionalismos do inversor prejudicando o desenvolvimento da sinalética parapsíquica; a zona de conforto do jovem, estagnando as vivências parapsíquicas; a instalação de campo energético, indicando o início de tarefas assistenciais; os desbloqueios energéticos corticais; a sinalética
energética do duplismo; a olorização; o megassinal extrafísico; o autoparapsiquismo profilático
do inversor existencial; o surgimento das autopercepções desde a juventude; o inversor ansioso
para desenvolver a sinalética parapsíquica; o inversor deslumbrado com a Parafenomenologia; as
sinaléticas energéticas intermissivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo-autoparapsiquismo; o sinergismo sinal-significado; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos grinvexes; o sinergismo paraperceptibilidade-cientificidade; o sinergismo patológico impulsividade-acriticismo; o sinergismo
amizade raríssima–opção pelo autodesassédio; o sinergismo invéxis-recéxis; o sinergismo precocidade parapsíquica–Curso Intermissivo.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da descrença
(PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da primazia das energias conscienciais cosmoéticas; o princípio da priorização invexológica; o princípio da autodedicação; o princípio evolutivo do autesforço insubstituível.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria da autonomia parapsíquica;
a teoria da assimilação e desassimilação simpática das energias conscienciais (ECs).
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da tenepes impulsionando a decodificação da sinalética parapsíquica; a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico servindo de ambiente desenvolvedor
da sinalética parapsíquica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
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Efeitologia: o efeito antidogmático da autopesquisa aplicado na sinalética parapsíquica; o efeito evolutivo do domínio bioenergético; o efeito interassistencial do mapeamento da sinalética parapsíquica; o efeito evolutivo do autexemplarismo do inversor lúcido; o efeito contagiante do heteroparapsiquismo; os efeitos renovadores dos extrapolicionismos parapsíquicos; os
efeitos benéficos do estado vibracional.
Neossinapsologia: as neossinapses do autoparapsiquismo desenvolvido; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo da evolução holossomática; o ciclo vivência parapsíquica–autopesquisa–autoconhecimento.
Binomiologia: o binômio autoconfiança-autorganização; o binômio sinal energético–
–significado; o binômio fato-parafato; o binômio anotação-persistência; o binômio Descrenciologia–vivências parapsíquicas; o binômio amparando-amparador; o binômio autodesassédio-heterodesassédio.
Interaciologia: a interação homeostática da sinalética parapsíquica pessoal decodificada; a interação sinalética parapsíquica–interassistencialidade; a interação maxiplanejamento invexológico–autodesassédio; a interação autopesquisa-gescons; a interação experiência pessoal–
–confiança parapsíquica; a interação grinvex–dinâmicas parapsíquicas; a interação soma-energossoma.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética parapsíquica; o crescendo
mediunismo–passividade ativa–tenepessismo; o crescendo patológico jovem imaturo–adulto infantil; o crescendo misticismo-cientificidade; o crescendo guia amaurótico–amparador extrafísico; o crescendo sinal energético–sinalética energética; o crescendo sinalética parapsíquica identificada há 1 ano–sinalética parapsíquica aplicada há 10 anos.
Trinomiologia: o trinômio identificação-decodificação-aplicação; o trinômio invéxis-paraperceptibilidade-autoproéxis; o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio bliblioteca pessoal–Holoteca–parapsicoteca; o trinômio patológico ansiedade-insegurança-arrogância; o trinômio homeostático pacificação íntima–segurança pessoal–empatia; o trinômio voluntariado conscienciológico–docência conscienciológica–tenepessismo.
Polinomiologia: o polinômio superação do porão consciencial–mudança de hábitos–
–companhias sadias–vivência do paradigma consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo mediunismo amaurótico / autoparapsiquismo lúcido;
o antagonismo crença / Descrenciologia; o antagonismo perfeccionismo estagnante / detalhismo
cosmovisiológico; o antagonismo jovem materialista / inversor existencial teático; o antagonismo
jovem esportista radical / inversor existencial; o antagonismo heterataque interconsciencial / autodefesa energética; o antagonismo autocorrupção pesquisística / autopesquisa aplicada.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento da sinalética parapsíquica.
Filiologia: a invexofilia; a recexofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a recexofobia; a proexofobia; a energofobia; a projeciofobia;
a neofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a megalomania; a mitomania; a egomania; a gurumania; a robexomania;
a megalomania religiosa; a murismomania; a teomania.
Holotecologia: a invexoteca; a grafopensenoteca; a energoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Invexologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Autexperimentologia; a Recinologia; a Recexologia; a Paratecnologia; a Proexologia; a Autopesquisologia; a Assistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o inversor existencial; o sensitivo parapsíquico; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a inversora existencial; a sensitiva parapsíquica; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
retrocognitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinalética parapsíquica invexológica primária = a desencadeada pela conexão com a psicosfera de amparador extrafísico, a qual o inversor encontra-se em processo de
decodificação; sinalética parapsíquica invexológica avançada = a desencadeada pela conexão
com a psicosfera de amparador extrafísico, a qual o inversor existencial já decodificou e mapeou,
aplicando rotineiramente na consecução da autoproéxis.
Culturologia: a cultura energossomática; a cultura parapsíquica; a cultura invexológica; a cultura recinológica; a cultura do autodidatismo; a cultura da autopesquisa.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 evitações, complementadas com as respectivas medidas profiláticas, a serem observadas pelo
inversor existencial, a fim de desenvolver, com tecnicidade, a sinalética parapsíquica invexológica:
01. Acriticidade: desenvolver o autodidatismo parapsíquico desde a juventude com criticidade.
02. Ansiedade: atribuir significado ao sinal parapsíquico percebido, com parcimônia
e ausência de ansiosismo.
03. Arrogância: aplicar a técnica etológica do salto baixo, desenvolvendo o parapsiquismo sem manifestar competitividade ou superioridade.
04. Controle: manter a passividade alerta ao vivenciar as sinaléticas parapsíquicas, eliminando o controle dos parafenômenos e o consequente abortamento das parapercepções.
05. Deslumbramento: aplicar a racionalidade ao vivenciar os fenômenos parapsíquicos,
sem encantamentos ou euforia.
06. Estagnação: realizar recins constantes, evitando a condição de estagnação evolutiva.
07. Mistificação: aplicar a Descrenciologia na autopesquisa diária, contrapondo-se às
farsas, gurulatrias e mitificações.
08. Procrastinação: anotar os sinais parapsíquicos quando ocorrem, sem preguiça
mental procrastinadora do mapeamento fidedigno da sinalética parapsíquica.
09. Promiscuidade: equilibrar as energias sexochacrais, eliminando a assedialidade crônica.
10. Racionalismo: derrubar as barreiras criadas pelo mecanismo de defesa do ego
(MDE) do racionalismo, bloqueador da sinalética parapsíquica.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sinalética parapsíquica invexológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
02. Assim: Energossomatologia; Neutro.
03. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
05. Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
06. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
07. Mapeamento da sinalética: Autossinaleticologia; Neutro.
08. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
09. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
10. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
11. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
13. Recin invexológica: Invexologia; Homeostático.
14. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A CONSOLIDAÇÃO DA SINALÉTICA PARAPSÍQUICA INVEXOLÓGICA EVIDENCIA MATURIDADE PARAPSÍQUICA,
LEVANDO À MINIMIZAÇÃO DOS DESVIOS DO MEGAFOCO
EVOLUTIVO E À PRIORIZAÇÃO LÚCIDA DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, inversor ou inversora, já identifica a sinalética parapsíquica pessoal? Qual emprego lúcido faz da mesma visando a consecução da autoproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD-ROOM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 19 a 41.
2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 202 a 210.

P. E. B.
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SINALIZADOR EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinalizador evolutivo é a realidade, consciência, objeto, instrumento, local, ideia, instituição ou verpon capaz de indicar a decisão ideal no momento evolutivo, apontando o caminho melhor para a conscin lúcida seguir.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinal vem do idioma Latim, signalis, “que serve de signo, de sinal”. Surgiu no Século XII. A palavra sinalização apareceu no Século XX. O vocábulo evolutivo
procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Assinalador evolutivo. 2. Indicador evolutivo. 3. Guiador exemplarista. 4. Ponteiro cosmoético. 5. Modelo evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo sinal: assinalação; assinalada; assinalado; assinalador; assinaladora; assinalamento; assinalar; assinalativo; sinalagma; sinalagmático; sinalar; sinal-da-cruz; sinalefa; sinaleira; sinaleiro; sinalética;
sinalético; sinalização; sinalizador; sinalizadora; sinalizar.
Neologia. As 3 expressões compostas sinalizador evolutivo, sinalizador evolutivo básico
e sinalizador evolutivo avançado são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Sinalizador regressivo. 2. Desorientador evolutivo. 3. Exemplificador anticosmoético. 4. Guiador baratrosférico. 5. Modelo regressivo.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae; o pointer.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do discernimento evolutivo; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o sinalizador evolutivo; a diretriz da carreira pessoal; os aportes evolutivos;
a bússola consciencial; o prumo do destino; o foco da lucidez; a pérola negra, rara e cara.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–acerto evolutivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da decisão evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da decisão acertada.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: o padrão; o estalão; o modelo; o arquétipo; o protótipo; o cânone; o imitável.
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Antagonismologia: o antagonismo autodecisão / síndrome da dispersão consciencial.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Exemplologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocoerenciologia; a Autocosmoeticologia; a Autocriteriologia; a Autodecidologia; a Autorrecexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens signator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinalizador evolutivo básico = o autodiscernimento cosmoético; sinalizador evolutivo avançado = o evoluciólogo (ou evolucióloga).
Culturologia: a cultura da autevolutividade.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de sinalizadores evolutivos:
01. Associação de ideias: a bissociação; a cosmovisão; a Cosmoeticologia; o paradigma
consciencial.
02. Autodiscernimento: cosmoético; específico; autoproexológico.
03. Consciex exemplar: o amparador de função; o evoluciólogo; o Serenão (com paravisual de homem ou mulher).
04. Conscin exemplar: o duplista; o epicon; o amigo; o colega (homem ou mulher).
05. Curso conscienciológico: o tema adequado à ocasião.
06. Instrumento sinalizador: a bússola; a seta; a lanterna; o sinalizador de tráfego;
a caneta sinalizadora; a boia sinalizadora; a placa sinalizadora.
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07. Mnemônica: a memória; os dicionários cerebrais pessoais.
08. Obra exemplar: a agenda; o livro; o tratado; o dicionário; a enciclopédia.
09. Priorização lógica: a prioridade mais relevante no contexto interassistencial, tarístico.
10. Sinalética parapsíquica: a parabússola pessoal; o autoparapsiquismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinalizador evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
04. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
05. Fontificação: Experimentologia; Neutro.
06. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
07. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
09. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
12. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

TODA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, MESMO A MAIS
LÚCIDA, SEMPRE ENCARA O MOMENTO EVOLUTIVO
NO QUAL CARECE DO SINALIZADOR EVOLUTIVO PARA
DECIDIR ACERTADAMENTE OS PRÓXIMOS PASSOS.
Questionologia. Qual o tipo de sinalizador evolutivo é mais empregado por você, leitor
ou leitora? Tal dispositivo funciona com eficácia?
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SINCERIDADE EVOLUTIVA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sinceridade evolutiva é a qualidade, condição ou estado de lisura de caráter, veracidade, perspicuidade, fidedignidade, limpidez, lhaneza ou justeza na manifestação cosmoética da intencionalidade sadia da conscin, homem ou mulher, em prol da autonomia nas auto
e heteroconquistas da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sincero provém do idioma Latim, sincerus, “puro; leal, franco”.
Surgiu no Século XVI. O vocábulo sinceridade apareceu 15 anos depois, também no Século XVI.
O termo evolutivo deriva do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Franqueza evolutiva. 2. Autenticidade existencial. 3. Retidão evolutiva. 4. Honestidade multidimensional. 5. Lealdade cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo sincero: autoinsinceridade; autossinceridade, insincera; insinceridade; insincero; sincera; sinceral; sinceramente; sinceridade; sincerizar.
Neologia. As 3 expressões compostas sinceridade evolutiva básica, sinceridade evolutiva intermediária e sinceridade evolutiva avançada são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Fingimento antievolucional. 2. Falsidade pessoal. 3. Inautenticidade multiexistencial. 4. Ardileza antievolutiva; corrupção antievolutiva. 5. Ilusão consciencial.
Estrangeirismologia: a glasnost consciencial; a amizade à coeur ouvert; o inter amicos
non esto judex; a cosmoética regrando o modus faciendi e o modus vivendi da consciência lúcida.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da intencionalidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abertismo
exige sinceridade. Mentira aqui, não! Verdade é cura. Sinceridade é desassédio. Franqueza é esclarecimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal em favor da glasnost; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a expressão da autopensenização sincera; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene dos evoluciólogos; o holopensene dos
Serenões; o holopensene dos Cursos Intermissivos (CI); os intelectopensenes; a intelectopensenidade; o predomínio do holopensene da verdade; o holopensene organizado na tenepes; a potencialização dos pensenes interassistenciais.
Fatologia: a sinceridade evolutiva; a intencionalidade sadia na heterocrítica; a evitação
do estupro evolutivo; o respeito ao nível do outro nas interlocuções; a aplicação cosmoética da
mentira branca; o uso da verdade cosmoética a qualquer custo; o bônus do não; a vivência da antiestigmatização enquanto profilaxia no julgamento do outro; a atualização da autoimagem real
contribuindo para a consciência se manifestar tal qual ela realmente é; a reciclagem das amizades
inúteis; a amizade verdadeira e sincera; a amizade raríssima; a lealdade com os amigos verdadeiros; o sorriso amigo; a glasnost na convivialidade sadia; o fato de não fazer “negocinho” em hipótese alguma; a ponderação dos fatos e parafatos nas tomadas de decisão; o ato de abrir mão do estigma egocármico; o abertismo consciencial na manifestação enquanto conscin; a manifestação
autocoerente da conscin nas acareações; a autexposição cosmoética; o discernimento na distinção
do prioritário evolutivo; a conversa sincera com o(a) duplista; o desenvolvimento do fraternismo;
o controle da impulsividade; o fato de não negligenciar a informação real e verdadeira; a recicla-
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gem das vontades espúrias; a voliciolina evolutiva; as reciclagens intraconscienciais fortalecendo
a autodecisão sincera de optar pela autevolução; o feedback sincero com base nos fatos reais enquanto profilaxia do heterassédio; o uso do mimo energético demonstrando a sinceridade evolutiva das próprias intenções; a convivência sadia na Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI); a oportunidade em ter informações antecipadas sobre a próxima intermissão; a amizade evolutiva independente do status do outro; a manifestação do afeto incondicional;
a empatia assistencial; o autovalor ínsito; o autorreconhecimento enquanto conscin intermissivista; a sinceridade manifesta na criança; o inventário das relações pessoais; o mérito dos reencontros conscienciais na dimensão intrafísica; a vivência das verpons; o teste da vontade; a curiosidade sadia; a anti-hipocrisia; a opção pela antidecidofobia; o desenvolvimento da liderança assistencial; o uso da tares na assistência; a autoincorruptibilidade cosmoética; o posicionamento legítimo
em prol da evolução consciencial; as renúncias cosmoéticas promovendo reconciliações grupocármicas definitivas; a intenção pura na manifestação consciencial; a superação das ilusões intrafísicas; o amor puro.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o reconhecimento
da amizade evolutiva através do parapsiquismo lúcido; a sinceridade evolutiva com a paraprocedência; a autoconscientização multidimensional (AM); a fidedignidade com o extrafísico durante
a assistência; a coerência e a lógica multidimensional nas manifestações pessoais; o foco multidimensional no assistido; a lembrança da pararrealidade evitando a melex; o aqui-agora multidimensional; o encontro com o amparador no extrafísico; a lealdade no trabalho com os amparadores extrafísicos de função; a vivência intrafísica das consignas do Curso Intermissivo; o esbanjamento parapsíquico; a sinceridade evolutiva aplicada na prática da tenepes; a qualificação da tenepes; a amizade leal e verdadeira com os amparadores extrafísicos na ofiex pessoal; o condicionamento cosmoético no uso das interações energéticas; a possessão benigna durante a docência
conscienciológica; o filtro parapsíquico checando o contexto e a veracidade da informação recebida; o desenvolvimento do parapsiquismo em prol da manutenção da verdade; a leitura energética
checando a sinceridade e a intenção da conscin; a prática da automegaeuforização; o grau da qualidade da irradiação das energias conscienciais (ECs); o campo energético e assistencial do Curso
de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); as energias propulsoras da verdade;
a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sinceridade evolutiva–reencontro secular–amizade rarísssima; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo criticidade-sinceri-dade; o sinergismo da dupla evolutiva nos trabalhos voluntários da Conscienciologia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do encapsulamento cosmoético; o princípio de a conscin jamais estar sozinha; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o uso cosmoético do princípio da verdade a qualquer custo.
Codigologia: a fidelidade com o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal
de Cosmoética (CGC) afirmando a manifestação sincera da conscin; o código duplista de Cosmoética (CDC) oportunizando o uso da sinceridade evolutiva no fortalecimento do convívio a 2.
Teoriologia: a teoria da família evolutiva; a teoria da coerência; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria da comunicabilidade cosmoética; as teorias conscienciológicas vivenciadas no dia a dia; a teoria e prática da tenepes; a teoria da evolução consciencial; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da lupa maturológica; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a técnica das 3 peneiras de Sócrates; a técnica da acareação cosmoética.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado conscienciológico na União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); o voluntariado tarístico na docência conscienciológica.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil
(IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Insivível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos sadios do EV; os efeitos das posturas cosmoéticas; os efeitos do
teste da sinceridade multidimensional; os efeitos da reciclagem intraconsciencial no grupocarma; os efeitos da defesa do verbete pessoal da Enciclopédia da Conscienciologia.
Neossinapsologia: a aquisição do senso universalista promovendo neossinapses sinceras
e evolutivas.
Ciclologia: o ciclo semperaprendente; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo evolutivo da
lei do retorno.
Enumerologia: a sinceridade política; a sinceridade autocrítica; a sinceridade intelectual; a sinceridade afetiva; a sinceridade assistencial; a sinceridade multidimensional; a sinceridade
cosmoética.
Binomiologia: o binômio diálogo-desinibição; o binômio inteligência contextual–omissão superavitária; o binômio sinceridade-candura; o binômio apego inteligente–desapego inteligente; o binômio sinceridade-confiança; o binômio recebimento-retribuição.
Interaciologia: a interação atos-fatos-parafatos; a interação da verdade na assistência
tarística; a interação das consciexes amparadoras na exposição tarística e assistencial.
Crescendologia: o crescendo amizade intrafísica–amizade evolutiva–amizade raríssima; o crescendo tacon-tares-desassédio; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo EV-desassim-autolucidez; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo verdade-auto-pesquisa-autoconhecimento-autossuperação; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio sinceridade-coerência-transparência; o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima embasando a autopesquisa; o trinômio autolucidez-cosmovisão-autodiscernimento ampliando a automundividência; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio autofidedignidade-transparência-explicitação; o trinômio revisão
da intencionalidade–critério de seletividade–aprofundamento da autenticidade; o trinômio franqueza-confiabilidade-segurança; o trinômio sinceridade-integridade-respeitabilidade.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-auto-desassédio; o polinômio incorruptibilidade-credibilidade-corresponsabilidade-amparabilidade;
o polinômio verdade-lealdade-legitimidade-confiabilidade; o polinômio vontade-intenção-deci-são-ação; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar.
Antagonismologia: o antagonismo verdade / mentira; o antagonismo amizade libertadora / amizade interpresidiária; o antagonismo amizade sincera / inimizade franca; o antagonismo aparência / essência; o antagonismo autenticidade da tares / edulcoração da tacon; o antagonismo assertividade cosmoética / autocorrupção; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo da expressão facial dizer o escondido pelas palavras; o paradoxo da mentira genuína; o paradoxo de a verdade mesmo amarga ser preferível à doce ilusão; o paradoxo de as palavras e sorrisos amáveis destoarem das energias conscienciais emanadas da pessoa agressiva.
Politicologia: a política da verdade a qualquer custo; a projeciocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a autodiscernimentocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da afinidade evolutiva; a lei do maior esforço
evolutivo aplicada à manutenção da autolucidez; a lei do silêncio; a lei da empatia.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a exemplofilia; a energofilia; a autocriticofilia;
a conviviofilia; a proexofilia.
Fobiologia: as fobias em geral; a evitação da autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome de Gabriela; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose.
Maniologia: o fim da egomania; a reciclagem da enganomania.
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Mitologia: o descarte do mito de agradar a todos; a queda do mito das verdades absolutas.
Holotecologia: a sinceroteca; a discernimentoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca;
a teaticoteca; a verbacioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Biografologia; a Psicologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Parapedagogia; a Intencionologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia; a Paradireitologia; a Antifalaciologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser sincero; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o atacadista consciencial;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoético.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a atacadista consciencial; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens disciplinatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinceridade evolutiva básica = a presente na tares vivenciada durante aula de Conscienciologia; sinceridade evolutiva intermediária = a presente na acareação cosmoética
interassistencial; sinceridade evolutiva avançada = a presente na parentrevista com o evoluciólogo, na qual deve ocorrer o despojamento máximo do intermissivista interessado na autevolução.
Culturologia: a cultura da comunicabilidade cosmoética; a cultura da paraprofilaxia
teática; a cultura da verdade.
Caracterologia. Sob a ótica da Coerenciologia, eis, na ordem alfabética, 3 categorias de
manifestações sinceras teáticas nas interrelações conscienciais, seguidas de exemplos, possíveis
de explicitarem a sinceridade evolutiva:
1. Autossinceridade. A sinceridade na convivência consigo mesmo. Exemplo: a intenção sadia na autopesquisa.
2. Heterossinceridade extrafísica. A sinceridade na convivência com os amparadores
extrafísicos. Exemplo: o reconhecimento na atuação em conjunto com os amparadores de função
durante o exercício da assistência.
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3. Heterossinceridade intrafísica. A sinceridade na convivência com outras conscins.
Exemplo: a autexposição cosmoética na convivialidade humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sinceridade evolutiva, 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. Aditivo da voliciolina: Voliciologia; Homeostático.
04. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
05. Aporte tenepessológico: Tenepessologia; Homeostático.
06. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
07. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
08. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
09. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Evolução transparente: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Lealdade evolutiva: Autocosmoeticologia; Homeostático.
13. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
14. Poder da verdade: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

APLICAR A SINCERIDADE EVOLUTIVA EXPLICITA O REAL
NÍVEL DE HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL E SUBSIDIA
A CONSCIN NA PRÁTICA DA TARES INTERASSISTENCIAL
COSMOÉTICA SADIA ATRAVÉS DA MEGAFRATERNOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, usa a sinceridade evolutiva em todos os contextos da manifestação consciencial? Em caso negativo, por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. Barros, Saulo C. Rêgo; Manual Prático de Expressões Estrangeiras: Para Professores, Estudantes e Profissionais de Texto; col. Neusa Ruiz Augusto; & Sandra Regina Pierrot O. Antezana; 144 p.; 26 caps.; 9 abrevs.; 5 cronologias; 1 enu.; 1 microbiografia; 9 siglas; 14 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Disal; São Paulo, SP; 2005; páginas 10, 68 e 84.
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
403 a 407, 414 a 417, 836 a 838 e 848 a 852.
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 215.

R. P.
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SINCRETISMO CONSCIENCIAL
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sincretismo consciencial é a resultante holopensênica gerada pela fusão
das influências de pensenes heterogêneos, de natureza intra ou extrafísica, determinando novo padrão comportamental da conscin ou consciex.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo sincretismo deriva do idioma Grego, synkretismós, “união de
cretenses contra adversário comum; coligação de dois adversários contra terceiro”. Surgiu no Século XIX. O termo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma
coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Conciliação de holopensenes. 2. Fusão consciencial. 3. Influenciação holopensênica. 4. Síntese de holopensenes.
Neologia. As 3 expressões compostas sincretismo consciencial, sincretismo consciencial
ortopensênico e sincretismo consciencial patopensênico são neologismos técnicos da Pensenologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo sincretismo:
dessincretização; sincrética; sincrético; sincretista; sincretística; sincretístico; sincretização;
sincretizada; sincretizado; sincretizador; sincretizadora; sincretizante; sincretizar; sincretizável.
Antonimologia: 1. Autismo consciencial. 2. Fechadismo consciencial. 3. Monoideísmo consciencial.
Estrangeirismologia: o american way of life; a glasnost; o Zeitgeist; o melting pot.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interfusão pensênica.
Proverbiologia: – Em Roma faça igual aos romanos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopenene pessoal da fusão ideativa; a fusão heteroimposta ou consensual de pensenes; a harmonização pensênica assistencial; a influência holopensênica nosográfica
manipuladora; os grupopensenes; a grupopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
o hiperpensene; a hiperpensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene soteropolitano; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene criativo; o holopensene original.
Fatologia: o sincretismo consciencial; o entrosamento consciencial; o sincretismo consciencial assistencial na formação da dupla evolutiva (DE); o sincretismo emocional patológico
pela paixão; o sincretismo consciencial entre humanos e pré-humanos, principalmente gatos e cachorros; o sincretismo consciencial das massas; o sincretismo consciencial proporcionado pelo
poliglotismo; a fusão de idiomas; o sincretismo religioso; o sincretismo consciencial em instituição total religiosa, militar ou prisional; a convivialidade permutativa; a inovação pelo compartilhamento natural de culturas distintas; o comportamento murista; a manipulação das sociedades
globalizadas pelas corporações transformando as necessidades e relações humanas em mercadorias padronizadas; o sincretismo consciencial imposto pelos portugueses aos africanos escravizados e trazidos para o Brasil Colônia; o fanatismo aglutinador do Estado Islâmico; a missa da cura;
o “acarajé de Jesus” dos evangélicos; o sincretismo consciencial da gestação biológica humana;
a miscigenação; a eliminação das fronteiras interconscienciais; o Parlamento Europeu; a mestiçagem cultural brasileira exemplificando a possibilidade de convivência harmônica entre diferentes
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povos; o oportunismo político das alianças partidárias eleitoreiras; os ditames da Conscienciologia preparando as bases democráticas do Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o sincretismo
consciencial vivenciado na prática da tenepes; o sincretismo consciencial assistencial na iscagem
extrafísica consciente; o sincretismo consciencial cosmoético nos resgates extrafísicos projetivos;
os morfopensenes formadores dos ambientes extrafísicos; as dimensões extrafísicas resultantes
das realidades em consenso; o acoplamento energético; o sincretismo lúcido das realidades multidimensionais vivenciado pela semiconsciex; a transfiguração do psicossoma da consciex lúcida
favorecendo o sincretismo consciencial extrafísico; a verpon enquanto elo de interação multidimencional; a experiência de cosmoconsciência determinando novo padrão de manifestação consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (energético-sexual) ginossoma-androssoma; o sinergismo vampirizador idólatra-ídolo; o sinergismo dos holopensenes belicistas; o sinergismo sincrético Ética-Cosmoética; o sinergismo dos holopensenes na formação das megalópoles.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da afinidade
grupocármica pelas energias consciênciais (ECs).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o novo código grupal de Cosmoética (CGC) resultante natural do processo evolutivo pelo sincretismo social e cultural.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do sincretismo infantil.
Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica da energometria;
a técnica da iscagem extrafísica; a técnica da assim-desassim; a técnica da invéxis; a técnica da
recéxis; a técnica da sociabilidade cosmoética.
Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia na produção de gescons
tarísticas para desassédio mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório consciencial pessoal (labcon).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio
Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito profilático da eliminação dos lixos energéticos; o efeito do sincretismo linguístico; o efeito da fusão consciencial pelo acoplamento áurico; o efeito das reciclagens intraconscienciais na paragenética; o efeito assistencial das interações energéticas lúcidas
no sincretismo consciencial; o efeito evolutivo do sincretismo consciencial pelo exemplarismo.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pela recin; as neossinapses advindas do
poliglotismo; as neossinapses necessárias para a transposição do Planeta Hospital a Planeta Escola; as neossinapses adquiridas nas viagens internacionais e interplanetárias; as neossinapses
resultantes do contato com seres extraterrestres.
Ciclologia: a quebra do ciclo existencial mimético devido à maxidissidência grupocármica; o ciclo estruturação-desestruturação-reestruturação holopensênica; o ciclo evolutivo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o sincretismo consciencial efetivo; o sincretismo consciencial condicional; o sincretismo consciencial murista; o sincretismo consciencial eventual; o sincretismo consciencial heteroimposto; o sincretismo consciencial consensual; o sincretismo consciencial interplanetário.
Binomiologia: o binômio (dupla) conscin-consciex; o binômio (dupla) terrestre-extraterrestre; o binômio (dupla) nacional-imigrante; o binômio (dupla) natural-emigrante; o binômio

Enciclopédia da Conscienciologia

20445

(dupla) receptor-doador de energia consciencial; o binômio coação física–coação moral irresistível; o binômio interação crítica–aceitação reflexiva.
Interaciologia: o neopadrão homeostático de energias conscienciais gerado pela interação pensenidade belicista–pensenidade pacificadora; a interação cultural brasileira movimento
antropofágico–movimento tropicalista; a interação conscin pré-mãe–consciex extraterrestre em
adaptação ao soma humano; a interação nosográfica comunex baratrosférica–Socin Patológica;
a interação homeostática Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Socin; a interação homeostática comunex evoluída–Socin.
Crescendologia: o crescendo aldeia-vila-cidade-metrópole-megalópole-planeta; o crescendo evolutivo das recins sincréticas através da teática conscienciológica e do exemplarismo
cosmoético.
Trinomiologia: o trinômio índio-europeu-africano formando a base do sincretismo cultural do povo brasileiro; o trinômio histórico religioso soteropolitano xamanismo-catolicismo-candomblecismo.
Polinomiologia: o polinômio eu-tu-ele-nós em prol da ideia evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial;
o antagonismo interesse divergente / interesse convergente; o antagonismo acolhimento / refratariedade; o antagonismo sincretismo / dessincretização.
Paradoxologia: o paradoxo da convergência dos holopensenes divergentes.
Politicologia: o processo político-econômico da União Europeia ao modo de embrião do
Estado Mundial; os regimes políticos manipuladores de massas; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a neofilia; a interaciofilia; a sexofilia; a filofilia; a zoofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a reciclofobia; a evoluciofobia; a xenofobia;
a neofobia; a interaciofobia; a sexofobia; a filofobia; a zoofobia.
Sindromologia: a síndrome de Asperger.
Holotecologia: a evolucioteca; a folcloroteca; a pensenoteca; a energoteca; a socioteca;
a convivioteca; a teologoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Xenopensenologia; a Energossomatologia; a Comunicologia; a Psicologia; a Sociologia; a Antropologia; a Conflitologia; a Conviviologia; a Extraterrestriologia; a Teologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o povo brasileiro; a família nuclear; a conscin; a consciex; a conscin large;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador extrafísico; o evoluciente; o exemplarista; o intermissivista; o cognopolita; o tenepessista; o ofiexista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o autor de
livros; o político populista; o religioso profissional; o adolescente; o idólatra; os amigos da mesa
de bar; o buscador-borboleta; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o assediador; o guia amaurótico; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pacifista; o ecumênico;
o afrobrasileiro; o sansei; o nissei; o índio.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora extrafísica; a evoluciente; a exemplarista; a intermissivista; a cognopolita; a tenepessista; a ofiexista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a autora de
livros; a política populista; a religiosa profissional; a adolescente; a idólatra; as amigas da mesa
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de bar; a buscadora-borboleta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a assediadora; a guia amaurótica; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pacifista; a ecumênica; a afrobrasileira; a sansei; a nissei; a índia.
Hominologia: o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens convivius;
o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sincretismo consciencial ortopensênico = o vivenciado pela conscin,
fruto da sequência de recins no contato com o holopensene dos amparadores pela prática da
tenepes; sincretismo consciencial patopensênico = o vivenciado pela conscin, fruto da influência
do comportamento de massa subjugada à manipulação de assediadores e guias amauróticos.
Culturologia: a cultura brasileira ainda em formação; a cultura sociológica; a cultura
ancestral; a cultura democrática; a cultura organizacional; a cultura das comunexes influenciando a Socin.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sincretismo consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
03. Conscin monoideica: Parapatologia; Nosográfico.
04. Desassédio do contrapensene: Desassediologia; Homeostático.
05. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
06. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
07. Interação CCCI-Socin: Conviviologia; Neutro.
08. Materpensene atrator: Materpensenologia; Neutro.
09. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
10. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
11. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
12. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
15. Xenopensene: Xenopensenologia; Neutro.

O SINCRETISMO CONSCIENCIAL COSMOÉTICO, PAUTADO
NA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, PROMOVE A DEPURAÇÃO
DA PENSENIDADE E PREDISPÕE A CONSCIÊNCIA À NEOFILIA, AO UNIVERSALISMO E À TRANSAFETIVIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia o desapego a pensenes tradicionais em
prol dos neopensenes e verpons evolutivas? Considera-se aberto(a) à assimilação de novos exemplos de manifestação consciencial cosmoética?
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Filmografia Específica:
1. A Vida em Preto e Branco. Título Original: Pleasantville. País: EUA. Data: 1998. Duração: 108 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Gary Ross.
Elenco: Tobey Maguire; Reese Witherspoon; Don Knotts; Jeff Daniels; Joan Allen; William H. Macy; Paul Walker; Natalie Ramsey; Kevin Connors; & J. T. Walsh. Produção: Jon Kilik; Gary Ross; & Steven Soderbergh. Coprodução: Andy
Borowitz; & Susan Borowitz. Roteiro: Gary Ross. Fotografia: John Lindley. Música: Randy Newman. Figurino: Judianna Makovsky. Estúdios: New Line Cinema; & Larger Than Life. Distribuidora: Warner Bros. Sinopse: Excelente
metáfora sobre sincretismo consciencial. David (Tobey Maguire) e a irmã Jennifer (Reese Whisterpoon) são magicamente
transportados para dentro da TV para a fictícia "Pleasantville" e lá se tornam Bud e Mary-Sue Parker, dois personagens da
série de TV sobre os anos 50, ainda em preto e branco, onde a rotina diária dos moradores da cidade é previsível e assim
todos são "felizes". Lentamente a influência holopensênica de David e Jennifer vai trazendo cor ao local, mas também incertezas e medos.

A. P. B.
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SINCRONICIDADE
(COSMOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sincronicidade é a qualidade da realidade sincrônica ocorrendo, existindo
ou se apresentando ao mesmo tempo, simultânea, concomitante, homócrona, tautócrona, contemporânea, interconectada, inclusive em lugares diferentes, ao modo de coincidência de determinado acontecimento com outro.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo síncrono deriva do idioma Latim Tardio, synchronus, e este do
idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, composto pelo prefixo sún, “juntamente; ao mesmo tempo; além disso; com; do lado de; em favor de; de acordo com; por meio de”, e pelo elemento de composição khrónos, “tempo”. Surgiu no Século XVIII. A palavra sincronicidade apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Intrassincronicidade. 02. Megassincronicidade. 03. Minissincronicidade. 04. Parassincronicidade. 05. Sincronia. 06. Sincronismo. 07. Sincronização. 08. Interatividade. 09. Interrelação. 10. Simultaneidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 44 cognatos derivados do vocábulo sincronia:
assíncrona; assincronia; assincrônica; assincronicidade; assincrônico; assincronismo; assincronização; assíncrono; Assincronologia; dessíncrona; dessincronização; dessincronizada; dessincronizado; dessincronizar; intrassincronicidade; isocronismo; megassincronicidade; Megassincronologia; minissincronicidade; Minissincronologia; multissincronicidade; pancronia; parassincronicidade; Parassincronologia; sincrocíclotron; síncrona; sincrônica; sincronicidade; sincrônico; sincronismo; sincronista; sincronística; sincronístico; sincronização; sincronizada; sincronizado; sincronizar; síncrono; Sincronologia; sincronoscópio; sincronoteca; síncrotron; tautocronia; tautocronismo.
Neologia. As 3 expressões compostas sincronicidade mínima, sincronicidade média
e sincronicidade máxima são neologismos técnicos da Cosmoconscienciologia.
Antonimologia: 1. Assincronicidade. 2. Assincronia. 3. Assincronismo. 4. Assincronização. 5. Dessincronização. 6. Diacronia. 7. Causalidade.
Estrangeirismologia: a sincronia do timeline da fatuística historiográfica; o insight.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às realidades do Cosmos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sincronizemo-nos às sincronicidades.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sincronicidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o sincronismo das manifestações entre a autopensenidade, a fala e os atos pessoais; a linearidade da autopensenização.
Fatologia: a sincronicidade; a sincronicidade universal; a expressão coincidências significativas proposta pelo psicólogo Carl Gustav Jung (1875–1961); a interconectividade cósmica;
o fluxo cósmico; as sincronicidades em geral; a complexidade dos fenômenos das sincronicidades; as ocorrências ao mesmo tempo; as sincronicidades despercebidas; a sincronicidade do conjunto dos fatos integrados evidenciando a interação mais lúcida da consciência com o fluxo do
Cosmos; as pesquisas das sincronicidades a partir das sincronicidades mínimas; o cosmofluxo das
realidades; o fato de tudo sincronizar-se com tudo; a convergência evolutiva de tudo; a sincronicidade das vidas com as realidades; a coincidência de datas; a sincronia intelectiva; o sincronismo
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labial na dublagem; a rotina redonda pessoal como sendo a sincronia psicossoma-mentalsoma;
a sincronização das ações interassistenciais; o dia matemático; o dia tautócrono; a Bamburriologia; a engrenagem sincronizada e satisfatória do mecanismo de consecução da maxiproéxis; a sincronização analógica linear; a tabela síncrona; o encontro da agulha no palheiro; o fato de duas
pessoas chegarem à mesma ideia criativa ao mesmo tempo em lugares diferentes; o sincronismo
entre os elementos da linha de montagem potencializando os resultados; a sincronia empresarial;
a assincronia empresarial; a assincronia patológica cortical; a intrassincronicidade atuante nos
fatos das pesquisas; as instituições tautócronas; as sincronicidades evolutivas; o Universalismo;
a Tudologia; a sincronicidade dos temas, dos fatos ou das realidades compondo a Tudologia; as
reações em cadeia das associações de ideias cosmoéticas; o Holociclo e a Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: o princípio da sincronicidade interdimensional; a sincronicidade entre
fatos e parafatos; as sincronidades parapsíquicas mais complexas; as megassincronicidades; as
sincronicidades multidimensionais; a megavinculação interdimensional; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; o despreparo parapsíquico exposto da assincronia energética na Tenepessologia; a atração de sincronicidades; a assincronia patológica paracérebro-cérebro; os acidentes de percurso parapsíquicos; a serendipitia; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da hiperacuidade frente às sincronicidades; o sinergismo entre os fenômenos e os parafenômenos no Cosmos.
Principiologia: o princípio da sincronicidade cósmica (a inexistência da similitude
idêntica absoluta); o princípio da sincronicidade evolutiva; o princípio da sincronicidade onipresente; o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio da causalidade (causa
e efeito).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da sincronicidade.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a pesquisa técnica da sincronicidade máxima por
meio das enumerações; a técnica sincrônica da descrição ou narração dos fatos pela coincidência destes no mesmo tempo em diferentes lugares ou países; a técnica da sincronicidade multidimensional.
Voluntariologia: o sincronismo-sinergismo voluntário a voluntário compondo o maximecanismo interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito retorno das sincronicidades.
Ciclologia: o ciclo das sincronicidades do sensitivo ectoplasta.
Enumerologia: a sincronia; a conexidade; a interligação; a interatividade; a simultaneidade; a tautocronia; a homocronia.
Binomiologia: o binômio sincronicidade-sinergismo.
Interaciologia: a interação sincronicidade-coincidência; as interações consecutivas no
Cosmos; a interação sincronicidade–fatos aleatórios; a interação da sincronização das exteriorizações das energias conscienciais (ECs) amparador extrafísico–tenepessista.
Crescendologia: o crescendo sincronicidade mínima–sincronicidade máxima.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio eutimia-protimia-primener; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio
observação-análise-constatação.
Polinomiologia: o polinômio contingência-relatividade-sincronia-diacronia; o polinômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–conteúdo apropriado.
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Antagonismologia: o antagonismo sincronia / assincronia; o antagonismo plágio consciente / coincidência criativa.
Paradoxologia: o paradoxo da assincronicidade consciência-soma; o paradoxo das
conexões acausais entre eventos separados no tempo e no espaço; o paradoxo evolutivo de
caminhar no contrafluxo social para entrosar-se ao fluxo do Cosmos; o paradoxo de quanto
maior a rede mundial, menor o mundo.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da atração universal; as leis da sincronicidade
universal; as leis da afinidade; as leis das probabilidades; as leis da inseparabilidade grupocármica; as leis da sincronicidade de todas as partes com o todo.
Filiologia: a evoluciofilia.
Mitologia: o mito da sorte; o mito do azar; o mito do acaso.
Holotecologia: a cronoteca; a sincronoteca; a correlacionoteca; a sinergeticoteca; a encicloteca; a gregarioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoconscienciologia; a Cosmologia; a Cosmovisiologia;
a Conexologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Confluenciologia; a Coerenciologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Parassociologia; a Paradigmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o atrator.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a atratora.
Hominologia: o Homo sapiens synchronista; o Homo sapiens synchronicus; o Homo sapiens synchronisticus; o Homo sapiens megasynchronicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sincronicidade mínima = a relativa aos fatos triviais; sincronicidade média = a relativa aos fatos envolvendo grupos ou populações; sincronicidade máxima = a relativa
aos parafatos ou com bases multidimensionais.
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Culturologia: a Multiculturologia do Universalismo.
Coincidências. Na Intrafisicologia, a sincronicidade multidimensional torna irrelevante
elevado número de aparentes coincidências na vida humana.
Cadeia. Pela Paracronologia, o fenômeno da sincronicidade na existência intrafísica pode ser gerado a partir de determinada cadeia causal desviante, ou de específica série de eventos
nos quais cada fato causa ou predispõe o próximo.
Casualidade. A partir da Comunicologia, a causalidade ou causação é a relação existente entre a causa e respectivos efeitos, condição bem diferente da casualidade ou ocorrência não
regular e nem permanente dentro da sincronicidade.
Aleatoriedade. Através da Mentalsomatologia, a chamada chance, acaso ou mera coincidência, surge quando alguma coisa ocorre de modo aleatório, sem ter sido plenamente determinada por quaisquer causas anteriores, desencadeando, não raro, crendices e superstições nas conscins desatentas quanto ao autodiscernimento multidimensional.
Casuística. À vista da Ressomatologia, certa consciex pode ressomar exatamente na
mesma hora, minutos e segundos do início do eclipse, sem o primeiro fato ter qualquer relação
com o segundo. Isso também não evidencia terem os 2 fatos, sob análise, causas específicas
e nem serem imprevisíveis.
Intrafisicologia. Com base na Energossomatologia, não obstante as complexidades, os
fenômenos das sincronicidades, em geral, na vida intrafísica da conscin, nas minudências são
muito mais intensos, frequentes e abrangentes, pois vivemos na Terra a existência primordialmente energética. A energia é onipresente, atuando além do espaço e do tempo em todas as consciências multidimensionais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sincronicidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
06. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
08. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
09. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

AS MÚLTIPLAS SINCRONICIDADES, REPRESENTANDO
ACONTECIMENTOS COMPLEXOS, MERECEM OBSERVAÇÕES E PESQUISAS ACURADAS POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA QUANDO INTERESSADA NA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Como aborda você, leitor ou leitora, as sincronicidades? Alguma sincronicidade, com efeitos relevantes, já envolveu você?
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SINCRONICIDADE ELUCIDATIVA
(SINCRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sincronicidade elucidativa é a concomitância de eventos intra e extrafísicos, reconhecida e decodificada pela conscin lúcida, homem ou mulher, propiciando esclarecimento sobre a manifestação pessoal e / ou grupal e a qualificação do autodiscernimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo síncrono deriva do idioma Latim Tardio, synchronus, e este
do idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, constituído pelo prefixo sún, “juntamente; ao
mesmo tempo; além disso; com; do lado de; em favor de; de acordo com; por meio de”, e pelo
elemento de composição khrónos, “tempo”. Surgiu no Século XVIII. A palavra sincronicidade
apareceu no Século XX. O vocábulo elucidar procede do idioma Latim, elucidare, “anunciar; declarar; revelar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Simultaneidade reveladora. 2. Serendipidade direcionadora. 3. Interconexão explicativa. 4. Sincronia orientadora. 5. Sincronicidade esclarecedora. 6. Sincronismo inteligível.
Neologia. As 3 expressões compostas sincronicidade elucidativa, sincronicidade elucidativa mediana e sincronicidade elucidativa máxima são neologismos técnicos da Sincronologia.
Antonimologia: 1. Sincronicidade despercebida. 2. Causalidade nítida. 3. Assincronicidade obscura. 4. Assincronia desnorteadora.
Estrangeirismologia: a serendipity; a acausal connection; a inquiring attitude; a extrasensory perception (ESP) na identificação das sincronicidades; o insight simultâneo aos eventos
sincrônicos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à cosmovisão multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pensenização sincrônica; os fluxopensenes;
a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a interação dinâmica e sincrônica de pensamentos e atos com o fluxo cósmico; as “coincidências” surpreendentes levando a entendimentos profundos; o encontro da Conscienciologia sincronizado à fase terminal e dessoma de ente querido; as ocorrências simultâneas
pressagiadoras; a correlação entre 2 ou mais acontecimentos, causadora de impacto e reorganização pensênica; a confluência de fatos instigadores da auto e heterorreflexão; os momentos convergentes decisivos; os eventos distantes no tempo unificados no instante da percepção da sincronia,
potencializadora de esclarecimentos; a escrita sincrônica às ocorrências do instante presente;
a sincronização de fatos correlacionados induzindo a pensar na recorrência cíclica do tempo; a escolha do livro para o curso Heterocrítica de Obra Útil (CEAEC) sincronizada à dessoma recente
do autor; as descobertas não procuradas no processo da autopesquisa; os conteúdos sincronísticos
de leituras e estudos para as reciclagens intraconscienciais; a sincronicidade inesperada correlata
ao estado intraconsciencial de predeterminação, indecisão ou abertura; a oportunidade sincronística em momento de grande necessidade; a perda do emprego sincronizado ao achado de outro trabalho redirecionador da vida profissional; a mudança inesperada de acontecimentos ocasionando
a virada na História Pessoal; o sincronismo providencial de experiência profissional em momento
de transição da vida pessoal; a sincronia do estado de crise consciencial aguda com achados altamente elucidativos.
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Parafatologia: a sincronicidade elucidativa; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sincronicidade favorecedora de entendimentos para mudança de atitudes; a sincronicidade confirmadora da ação de ouvir a si mesmo; as sincronicidades portadoras do melhor para a
conscin em determinada situação; as sincronicidades apaziguadoras do desejo de controlar tudo;
as sincronicidades possibilitadoras de visão mais ampla da realidade; as experimentações de Joseph Banks Rhine (1895–1980) sobre percepções extrassensoriais; a sincronicidade da visão do
incêndio de Estocolmo, de Emanuel Swedenborg (1688–1772) com o incêndio da referida cidade;
a sincronicidade do sonho da jovem paciente de Carl Gustav Jung (1875–1961) com o escaravelho de ouro e a aparição do inseto na hora da sessão, trazendo a chave para a solução do tratamento; as percepções transcerebrais sincronísticas aos estados de inconsciência atestados pela Medicina; a imagem psíquica sinalizadora de acontecimento simultâneo distante no espaço; os sonhos
prenunciadores de dessomas; as premonições vagas de acontecimentos futuros; a sincronicidade
de demandas extrafísicas com dessomas iminentes; a correlação esclarecedora de situações interdimensionais; a sináletica energética e parapsíquica pessoal sincrônica a eventos intrafísicos; a recorrência oportuna de paraeventos correlacionados a vivências intrafísicas; as experiências projeciológicas ou parapsíquicas em sincronia com a maratona de leitura do tratado Projeciologia;
a imagem parapsíquica simbólica e sintetizadora de múltiplas conexões entre ocorrências intrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoortopensenização–fluxo do Cosmos; o sinergismo
do fluxo ideativo e parapsíquico da autopesquisa com a percepção de sincronicidades; o sinergismo da autoconscientização pensênica com a elucidação das sincronicidades percebidas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de correspondência; o princípio da afinidade; o princípio da causalidade; o princípio da indeterminação; o princípio da
sincronicidade; o princípio da relatividade psíquica do tempo e do espaço; o princípio inteligente
universal; o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio do posicionamento pessoal
(PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da sincronicidade; a teoria da correspondência; a teoria do espaço-tempo; a teoria dos encontros sincrônicos das consciências; a teoria do inconsciente; a teoria
da significação; a teoria do conhecimento.
Tecnologia: a técnica do inventário e registro sistemático de sincronicidades elucidativas; a técnica da pesquisa e da autopesquisa aplicadas à significação das sincronicidades percebidas.
Voluntariologia: a autodoação do voluntário para a pesquisa e gestação consciencial;
a interassistência no voluntariado pelo incentivo à autopesquisa; os eventos sincrônicos didáticos
percebidos no campo do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vida intrafísica; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da
Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Sincronologia.
Efeitologia: o efeito surpresa da percepção de sincronicidades com potencial elucidativo; o efeito investigativo-reflexivo causado pela identificação de sincronicidades; o efeito do reposicionamento pessoal ou grupal com base nas elucidações obtidas com a reflexão sobre as sincronicidades.
Neossinapsologia: as neossinapses e neoidéias geradas no sinergismo percepção-elucidação de sincronicidades projeciológicas; o poder unificador da sincronicidade elucidativa.
Enumerologia: o ato de perceber fatos não planejados; o ato de examinar a conexão
sincronística; o ato de refletir sobre as correlações estabelecidas; o ato de identificar o fator de
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coerência; o ato de elucidar o âmago da questão; o ato de construir os significados evolutivos;
o ato de esclarecer a sincronicidade percebida.
Binomiologia: a elucidação proveniente do exame da correlação sincronística entre os
termos do binômio estados intraconscienciais–eventos externos concomitantes.
Interaciologia: a interação vivacidade perceptiva–associação ideativa–razão interpretativa na atenção lúcida identificadora de sincronicidades.
Crescendologia: a elucidação de sincronicidades relativas ao crescendo egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio percepção-decodificação-elucidação de sincronicidades;
o trinômio autexperiência–sincronicidade elucidativa–heterexperiência.
Polinomiologia: o polinômio fluxo cósmico–alerta consciencial–consciência harmonizada–sincronicidades elucidativas–autodiscernimento qualificado–assistência esclarecedora;
a dinamização de reciclagens intraconscienciais ou existenciais pelo polinômio associação ideativa–reflexão–significação–elucidação de sincronicidades inventariadas.
Antagonismologia: o antagonismo acontecimento casual / coincidência significativa;
o antagonismo conexão causal previsível / conexão imprevisível.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei cósmica ordenadora; a lei da simultaneidade; a lei da afinidade; a lei
do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cosmofilia; a sincronofilia; a pesquisofilia; a lucidofilia.
Fobiologia: a neofobia; a fobia do posicionamento pessoal; a fobia do redirecionamento
da vida.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial alcançada pelas conscins atiladas quanto às sincronicidades elucidativas.
Mitologia: o mito da sorte e do azar; o mito do acaso; o sentido alegórico do mito da
caverna na correlação ignorância-elucidação; o mito da mera coincidência.
Holotecologia: a cronoteca; a psicoteca; a consciencioteca; a projecioteca; a sinaleticoteca; a sincronoteca; a sinergeticoteca.
Interdisciplinologia: a Sincronologia; a Paracronologia; a Projeciologia; a Conscienciologia; a Autoconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Integraciologia;
a Conexologia; a Instantaneologia; a Confluenciologia; a Sincronologia; a Parassincronologia;
a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência atenta; a consciência pesquisadora; a consciência indagadora; a consciência intuitiva; a consciência reflexiva; a consciência mentalsomática; a consciex
amparadora de função; a consciência cosmovisiológica; a consciência harmonizada.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a convivióloga;
a proexista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens synchronicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens
autodidacticus; o Homo sapiens megasynchronicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sincronicidade elucidativa mediana = a convergência da instrução esclarecedora do professor com o estado de desentendimento momentâneo do aluno; sincronicidade
elucidativa máxima = a convergência da orientação precisa do amparador extrafísico no momento
evolutivo altamente crítico da conscin.
Culturologia: a cultura científica; a cultura da autopesquisa; a cultura da cosmanálise;
a cultura da lucidez; a cultura do autodiscernimento.
Taxologia. No estudo da Sincronologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 19 tipos
de sincronicidades elucidativas, passíveis de serem registradas pela conscin atilada quanto às interconexidades significativas:
01. Afetiva: o esclarecimento advindo da ocorrência coincidente, criadora de relacionamento afetivo.
02. Amparadora: o esclarecimento advindo do sincronismo providencial de experiências amparadas sucessivas.
03. Autassistencial: o esclarecimento advindo do enfrentamento e a superação das circunstâncias evidenciadas pelas sincronicidades autassediadoras.
04. Autopesquisística: o esclarecimento advindo da coerência existente entre as sincronicidades identificadas e a construção lúcida de significados no âmbito da autopesquisa.
05. Confirmadora: o esclarecimento advindo dos sincronismos confirmadores, por
exemplo, da direção futura a ser tomada pela dupla evolutiva (DE).
06. Conscienciocêntrica: o esclarecimento advindo do encadeamento sincrônico e sinérgico de eventos promovidos por Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
07. Convivencial: o esclarecimento advindo da concomitância recorrente relativa aos
aspectos curiosos ligados às amizades evolutivas e / ou às relações grupocármicas.
08. Crítica: o esclarecimento advindo da correlação entre estados intraconscienciais críticos e oportunidades propiciadoras de esclarecimentos e qualificação do autodiscernimento.
09. Globalizada: o esclarecimento advindo da convergência de momentos sociais observáveis na escala mundial.
10. Informativa: o esclarecimento advindo das informações diversas advindas por meio
de sincronicidades.
11. Intraconsciencial: o esclarecimento advindo da equivalência de significado entre
estados intraconscienciais e eventos externos.
12. Intrafísica: o esclarecimento advindo da interrelação sincrônica entre eventos da vida intrafísica.
13. Mentalsomática: o esclarecimento advindo da ocorrência concomintante de aportes
intelectivos na condução metodológica de pesquisas científicas.
14. Onírica: o esclarecimento advindo da repercussão sincrônica de eventos intrafísicos
nas imagens oníricas.
15. Proexológica: o esclarecimento advindo da correlação sincronizadora e sinérgica
entre o estado de clareza quanto às diretrizes da proéxis e as situações externas favoráveis.
16. Projeciológica: o esclarecimento advindo da recorrência de sonhos e projeções simultaneamente às reciclagens existenciais em curso.
17. Retificadora: o esclarecimento advindo da interrelação estreita entre as sincronicidades e a predisposição intraconsciencial para a retificação.
18. Retrocognitiva: o esclarecimento advindo da coincidência de eventos intrafísicos
projeciológicos de suposto caráter retrocognitivo.
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19. Simbólica: o esclarecimento advindo da conjuminação de eventos intrafísicos
e imagens hipnagógicas com teor simbólico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sincronicidade elucidativa, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
02. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
03. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
04. Contrafluxo ao Cosmos: Contrafluxologia; Nosográfico.
05. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Imersão pontual: Experimentologia; Neutro.
08. Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
09. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
10. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
11. Minissincronicidade: Minissincronologia; Neutro.
12. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
13. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
14. Sincronicidade: Cosmoconscienciologia; Neutro.
15. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.

É PRECISO IR ALÉM DO ESTADO DE SURPRESA DIANTE
DAS SINCRONICIDADES, ATRIBUINDO SENTIDOS E EXTRAINDO ELUCIDAÇÕES PARA COLHER GANHOS PRÓ-EVOLUTIVOS RUMO AO AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realiza autopesquisa com base na identificação e elucidação de sincronicidades? Quais os resultados?
Bibliografia Específica:
1. Csikszentmihaly, Mihaly; A Descoberta do Fluxo: A Psicologia do Envolvimento com a Vida Cotidiana
(Finding Flow the Psychology of Engagement with every Day Life); trad. Pedro Ribeiro; 166 p.; 9 caps.; 7 ilus.; 4 tabs.; 23
x 15 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 36 a 40.
2. Cunha e Silva, Eduardo da; Considerações Conscienciológicas sobre o Fenômeno da Sincronicidade
Multidimensional; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 1; 1 E-mail; 16 enus.; 14 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2007; páginas 25 a 38.
3. Hopcke, Robert H.; Sincronicidade: Ou porque nada é por Acaso (There are no Acidentes); trad. Lygia
Itiberê da Cunha; 280 p.; 6 caps.; 21 x 14 cm; br.; Nova Era; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 32 a 117.
4. Jung, Carl Gustav; Sincronicidade (Die Dynamik des Unbewussten (Band 8) III-Synchronizitat als ein
Prinzip akausaler Zusammenhange); trad. Mateus Ramalho Rocha; 144 p.; 2 caps.; 2 ilus.; 21 x 14 cm; br.; 16ª Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2011; páginas 11 a 111.
5. Nogueira, Salvador; Efeitos da Simultaneidade; Artigo; Revista Pesquisa Fapesp; Mensário; N. 201; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; São Paulo, SP; Novembro, 2012; páginas 64 e 65.
6. Progoff, Ira; Jung, Sincronicidade e Destino (Jung, Synchronicity, and Human Destiny); trad. Anibal Mari; 156 p.; 11 caps.; 19 x 13 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 1975; páginas 87 a 148.
7. Vieira, Waldo; Sincronicidade Multidimensional; Artigo; Boletins da Conscienciologia; Revista; Anuário;
Vol. 1; N. 1; 3 enus.; Centro de Altos Estudos da Consciência ( CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro, 1999;
páginas 7 e 8.

C. G. S.
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SINCRONICIDADE MERITÓRIA
(SINCRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sincronicidade meritória é a concomitância positiva de eventos intra
e extrafísicos, potencializados pelo autesforço, autoplanejamento, autorreflexão e busca incessante do autoconhecimento por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, em prol da interassistencialidade, propiciando maior sinergia nas autoparapercepções.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo síncrono deriva do idioma Latim Tardio, synchronus, e este do idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, composto pelo prefixo sún, “juntamente; ao mesmo
tempo; além disso; com; do lado de; em favor de; de acordo com; por meio de”, e pelo elemento
de composição khrónos, “tempo”. Surgiu no Século XVIII. A palavra sincronicidade apareceu no
Século XX. O primeiro elemento de composição mérito vem do idioma Latim, meritum, “ganho;
lucro; proveito; merecimento”. Surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição cracia
procede do idioma Grego, krátos, “força; poder; autoridade”, derivado do verbo kratéó, “ser forte;
poderoso”. Apareceu também no Século XV.
Sinonimologia: 1. Simultaneidade meritória. 2. Concomitância meritória de eventos
significantes. 3. Sincronicidade cosmoética causal.
Neologia. As 3 expressões compostas sincronicidade meritória, sincronicidade meritória básica e sincronicidade meritória avançada são neologismos técnicos da Sincronologia.
Antonimologia: 1. Simultaniedade de eventos patológicos. 2. Assincronicidade.
Estrangeirismologia: os insights; o know-how evolutivo; o rapport pensênico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto à sincronicidade multidimensional.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sincronicidade: interação fatuística. Sincronicidade evolutiva: meritocracia. Sincronicidade interassistencial: amparabilidade. Sincronicidade: interatividade cósmica. Mérito demanda reflexão.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Sincronicidade. A sincronicidade ocorre sempre, mas se amplia quando há convergências de interesses assistenciais dos amparadores extrafisicos”. “Os fluxos cósmicos, a rigor,
são as convergências sinérgicas das sincronicidades”.
2. “Sincronicidades. A acumulação de potencialidades evolutivas predispõe o incremento de sincronicidades na existência da conscin. – O Ser Serenão já consegue captar todas as
megaparassincronicidades?”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sincronicidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; a autorganização pensênica; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes qualificados; a neopensenidade; as interfusões pensênicas; a sintonia parapensênica; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; a conexão pensênica multidimensional.
Fatologia: a sincronicidade meritória; a atração de sincronicidades; a autofocalização
dos fatos; a atenção dividida nas sincronicidades; o fato de nada acontecer por acaso; as autoconfirmações indiscutíveis; a sincronicidade elucidativa; as sincronicidades possibilitadoras de visão
mais ampla da realidade; a sincronicidade das ações interassistenciais; as evocações conscienciais
assistenciais; a sincronicidade das sinalizações amparadas; as sincronicidades na realização das
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metas; o prenúncio do acontecimento; a sincronicidade interconsciencial; as sincronicidades indicando o caminho a seguir; as sincronicidades despercebidas; a coincidência de datas; o hábito reconfortante da autorreflexão; a seletividade automnemônica; a afinidade interconsciencial favorecendo a comunicação; as boas relações interconscienciais facilitando as sincronicidades; a honestidade, a lealdade, a autenticidade afetiva aumentando as sincronicidades; a convivialidade humana; os reencontros assistenciais; os encontros casuais sincrônicos; a comunicação sinérgica da sincronicidade; a acuidade da leitura das entrelinhas de fatos; a evolução consciencial conjunta;
a cosmovisão advinda da imersão no estudo das sincronicidades.
Parafatologia: a potencialização das sincronicidades através da prática regular do estado
vibracional (EV) profilático; a importância da sondagem energética no processo intercomunicativo da sincronicidade; as parapercepções energéticas antecedendo as sincronicidades; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal ampliando a autoparaperceptibilidade das sincronicidades; a autofocalização e autoconexão com os amparadores extrafísicos apurando a sincronicidade; as sincronicidades evidentes promovendo autoconfiança nas parapercepções; a atuação com a equipe de
amparadores técnicos e especialistas em Sincronologia; a valorização do aqui-agora multidimensional nos detalhes das sincronicidades; as introspecções paracomunicativas nas sincronicidades;
a acuidade paracerebral; a autopredisposição às inspirações extrafísicas da sincronicidade; o trabalho ombro a ombro com o amparador extrafísico; o diálogo telepático com o amparo extrafísico; a sincronicidade advinda de achegas parapsíquicas através da interassistencialidade; a intensificação das parexperiências; os autoparabanhos confirmatórios; a amparabilidade fazendo a confluência de fatos e parafatos; o teleguiamento patrocinado pelo amparo; a força presencial do assistente responsivo atento às sincronicidades; os acidentes de percurso parapsíquicos; a precognição explícita; a sincronicidade dos fenômenos atuantes nas vivências e paravivências; a maximização da autoparaperceptibilidade auxiliando nas sincronicidades; a inteligência paracontextual;
a valorização da intercomunicação geradora de parassincronicidades assistenciais; as sincronicidades advindas da amparabilidade na autopesquisa e recins; a tenepes facilitando as sincronicidades interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade frente às sincronicidades; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo conscin autopesquisística–amparador extrafísico.
Principiologia: o princípio da presumibilidade; o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio da causalidade (causa e efeito); o princípio da convivialidade sadia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do antiacaso; a teoria da sincronicidade.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da clarividência; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: a sincronicidade meritória do voluntário participando do maximecanismo interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisivel da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito meritório das sincronicidades; os efeitos do passado no presente
e no futuro.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da observação e análise das sincronicidades; as neossinapses advindas do sinergismo da hiperacuidade pancognitiva.
Ciclologia: os ciclos oportunos das sincronicidades; o ciclo evocação-sincronicidade;
o ciclo das sincronicidades meritórias levando à recomposição evolutiva interconsciencial.
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Enumerologia: a sincronia; a sinergia; a sintonia; a simultaneidade; a coesão; a coerência; a autocompreensão da sincronicidade.
Binomiologia: o binômio autossinergismo-heterossinergismo evolutivo; o binômio simpatia-sincronicidade; o binômio evocação-atração; o binômio ação-reação; o binômio autesforço-persistência; o binômio sinergismo-sincronicidade.
Crescendologia: o crescendo EV–domínio energético auxiliando na reestruturação paraperceptiva da sincronicidade; o crescendo autopercepção-autoparapercepção.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronicidade; o trinômio intenção-intuição-sincronicidade.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma sintonizados em prol da assistência; o polinômio descoincidência vígil–parapercepção–autolucidez–sincronicidade.
Antagonismologia: o antagonismo acontecimento casual / coincidência significativa.
Paradoxologia: o paradoxo concentração mental–atenção dividida.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia;
a interassistenciocracia; a paradireitocracia; a meritocracia; a cronocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da sincronicidade e simultaneidade; a lei do
maior esforço na autoparapercepção sincrônica interassistencial evolutiva.
Filiologia: a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia;
a reciclofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a eliminação da parapsicofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da subestimação aplicada às parapercepções.
Maniologia: o banimento da mania de desvalorizar as próprias parapercepções.
Mitologia: o mito do acaso; o mito da mera coincidência.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a mentalsomatoteca; a interassistencioteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a recexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Sincronologia; a Sinergisticologia; a Autopesquisologia; a Pensenologia; a Ortopensenologia; a Autocriticologia; a Anticonflitologia; a Recexologia; a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia; a Desassediologia; a Autevoluciologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin parapsíquica; o ser interassistencial; a consciência atenta; a consciência pesquisadora; a consciência indagadora; a consciência intuitiva; a consciência mentalsomática; a consciência reflexiva; a consciex amparadora;
a consciência harmonizada.
Masculinologia: o parapercepciologista; o evoluciente; o intermissivista; o inversor
existencial; o reciclante existencial; o acoplamentista; o agente precognitor; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o assimilador energético; o médium psicógrafo; o pangrafista; o autodecisor; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a parapercepciologista; a evoluciente; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a acoplamentista; a agente precognitora; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a assimiladora energética; a médium psicógrafa; a pangrafista; a autodecisora; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens synchronicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens confluxor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: sincronicidade meritória básica = a concomitância de acontecimentos
comprobatórios da auto-herança paragenética; sincronicidade meritória avançada = a concomitância de acontecimentos comprobatórios do desenvolvimento autocognitivo da parapercepção
cosmovisiológica.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a cultura da autorreflexão; a cultura
da lucidez multidimensional; a cultura do autodiscernimento; a cultura da autoconsciencialidade.
Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 categorias de sincronicidades meritórias:
1. Amparadora: a elucidação na hora certa.
2. Cognitiva: a achega ideativa ampliando a parapercepção.
3. Energética: o aporte energético na intervenção interassistencial.
4. Fenomênica: a pancognição.
5. Heterocrítica: o deslindamento de fatos e parafatos não antevistos.
6. Paraperceptiva: a inspiração providencial; o insight decisivo.
7. Parapsíquica: o teleguiamento para o contexto vivencial.
8. Vocabular: a percepção da palavra certa, na hora certa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a sincronicidade meritória, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise de ideias: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
06. Minissincronicidade: Minissincronologia; Neutro.
07. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
08. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Sincronicidade: Cosmoconscienciologia; Neutro.
12. Sincronicidade elucidativa: Sincronologia; Homeostático.
13. Sincronicidade retrocognitiva: Seriexologia; Neutro.
14. Sursum conscientia: Reurbexologia; Homeostático.
15. Taxologia das sincronicidades: Multissincronologia; Neutro.

A SINCRONICIDADE MERITÓRIA ACONTECE À CONSCIN
ATENTA ÀS ACHEGAS PARAPERCEPTIVAS SINÉRGICAS,
QUANDO BUSCA AUTOCONHECIMENTO PARAPSÍQUICO,
EM PROL DA EVOLUÇÃO E INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou, lucidamente, sincronicidades em
resposta ao esforço evolutivo pessoal? Em caso afirmativo, qual a mensagem de tal parafenômeno?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 338, 492 e 807.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.;120 técnicas lexicográficas; 19
websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.079, 1.542,
1.543 e 1.546.

F. H.
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SINCRONICIDADE RETROCOGNITIVA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sincronicidade retrocognitiva é o conjunto de acontecimentos coincidentes, simultâneos e tautócronos, evolutivamente significativos, com raízes pretéritas profundas, capaz de evidenciar os laços holobiográficos e seriexológicos dos envolvidos (Holocarmologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo s ncrono deriva do idioma Latim Tardio, synchronus, e este do idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, composto pelo prefixo sún, “juntamente; ao mesmo
tempo; além disso; com; do lado de; em favor de; de acordo com; por meio de”, e pelo elemento
de composição khr nos, “tempo”. Surgiu no Século XVIII. A palavra sincronicidade apareceu no
Século XX. O elemento de composição retro procede também do idioma Latim, retro, “por detrás, atrás”. Apareceu no mesmo Século XV. A palavra cognitivo vem igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em
1901.
Sinonimologia: 1. Sincronicidade seriexológica. 2. Sincronicidade holobiográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas sincronicidade retrocognitiva, sincronicidade retrocognitiva percebida e sincronicidade retrocognitiva despercebida são neologismos técnicos da
Seriexologia.
Antonimologia: 1. Sincronicidade precognitiva. 2. Sincronicidade prospectivológica.
Estrangeirismologia: o flashback holomnemônico consciente; o revival seriexológico;
o preenchimento do puzzle holobiográfico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapercucienciologia Teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas retrocognitivas; os sincronopensenes; a sincronopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os
ecopensenes; a ecopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; a consequência dos rastros autopensênicos; as repercussões da saturação
holopensênica; a lucidez quanto ao papel das fôrmas holopensênicas; as parapesquisas da raiz automaterpensenológica (Holobiografologia).
Fatologia: a lucidez no soma atual quanto às amplas possibilidades diagnósticas, terapêuticas e prognósticas da Retrocogniciologia Teática; as consequências proéxicas desencadeadas
pelo alerta da sincronicidade retrocognitiva; o fato de ninguém encontrar ninguém pela primeira
vez; a recorrência dos fatos na cadeia evolutiva; as neodecisões tomadas com o viés holobiográfico subjacente; os cuidados com a automemória; o registro dos fatos chamativos a fim de dissecar
a própria História Evolutiva através dos eventos recorrentes; a potencialização das afinidades
evolutivas; a atenção constante quanto à proxêmica; a lucidez cronológica e paracronológica.
Parafatologia: a sincronicidade retrocognitiva; as recoincidências evolutivamente significativas ao longo da seriéxis; os eventos humanos críticos enquanto reprise de retroacontecimentos decisivos; as comemorações humanas intervidas fixando padrões energéticos específicos; as
energias conscienciais (ECs) gravitantes influenciando as neorrepercussões intrafísicas dos retroatos; os momentos com forte conotação emocional vincando a holomemória; a primener sem causa atual aparente; o incremento espontâneo da autenergia holossomática; o aumento da pressão
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assediadora sem fator etiológico identificado no presente; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático facilitando a identificação da sincronicidade retrocognitiva; as retrorrealidades
do Velho Continente (Europa) plasmadas em neorrealidades no contexto proexológico atual; os
retroenredos nos neopalcos existenciais; a recaptura, com o neocérebro, das referências do retrocérebro (Paracerebrologia); o papel dos amparadores extrafísicos nas sincronicidades retrocognitivas adredemente preparadas; a autoconscientização seriexológica potencializando a conquista do
compléxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holobiografia pessoal–holobiografia grupal.
Principiologia: o princípio evolutivo da interatividade cósmica.
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica de identificação da retrossenha pessoal; a técnica da Taxologia
das sincronicidades.
Voluntariologia: os voluntários pesquisadores da Seriexologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Efeitologia: o efeito mnemônico das sincronicidades retrocognitivas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas verpons conscienciológicas catalisando a conquista da cosmovisão holobiográfica.
Ciclologia: o ciclo de coincidências evolutivamente significativas ao longo da seriéxis.
Enumerologia: as retrocompanhias atuais; as retrocomemorações contemporâneas; as
retroconciliações atualizadas; as retroconquistas hodiernas; as retrorrotinas diárias; as retrogescons modernizadas; os retrocompléxis presentâneos.
Binomiologia: o binômio multidimensionalidade-multiexistencialidade; o binômio parapercepto-hermenêutica; o binômio sincronicidade-mensagem.
Interaciologia: a interação retrossenha pessoal–maxiproéxis grupal.
Crescendologia: o crescendo lucidológico do proexista engajado.
Trinomiologia: o trinômio memória-História-tempo.
Polinomiologia: o polinômio seriexológico Paracronologia-Paracerebrologia-Parassociologia-Parassincronologia; o polinômio multifocal.
Antagonismologia: o antagonismo sincronicidade retrocognitiva / imaginação fértil;
o antagonismo lexicológico olhar / enxergar.
Paradoxologia: o paradoxo retrocognitivo cérebro novo–lembrança antiquíssima.
Filiologia: a retrofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia.
Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a etoteca; a analiticoteca; a socioteca;
a holossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Parassincronologia; a Retrocogniciologia; a Holomnemossomatologia; a Holobiografologia; a Paraconscienciologia; a Fluxopensenologia; a Parageneticologia; a Conviviologia; a Cronoevoluciologia; a Parapercucienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga.
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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: sincronicidade retrocognitiva percebida = o evento intrafísico resultado
de coincidências evolutivamente significativas, com raízes pretéritas óbvias, lucidamente diagnosticado pela(s) conscin(s) envolvida(s); sincronicidade retrocognitiva despercebida = o evento
intrafísico resultado de coincidências evolutivamente significativas, com raízes holobiográficas
óbvias, porém não percebido pelos participantes envolvidos.
Culturologia: a cultura da Paralucidologia; a cultura da Cosmovisiologia.
Identificação. Consoante a Parassemiologia, eis ordenadas alfabeticamente de acordo
com as especialidades-chave, 7 condições capazes de evidenciar possível insurgência do parafenômeno da sincronicidade retrocognitiva:
1. Autoproexologia. A assunção teática de tarefa tarística deflagrando a ocorrência
continuada de eventos coincidentes entre si, aparentemente aleatórios, capazes de convergir sinergicamente e aumentar a potencialidade dos ganhos interassistenciais envolvidos podendo evidenciar o retroengajamento e, consequentemente, o know-how retroativo com o assunto, tema ou
trabalho em questão. Superdesempenhos denunciam retromegaesforços.
2. Ciprienologia. O acréscimo espontâneo, intenso e benfazejo das energias do próprio
holossoma capaz de deflagrar estado de primener súbita podendo evidenciar o aniversário pessoal
de retrofeito existencial, sendo atualmente lembrado e comemorado pelas conscins e consciexes
envolvidas com aquele contexto até o momento presente. Reforço energético: motivo?
3. Grafopensenologia. A hiperfixação de aprendizados e a supermotivação intelectual
decorrentes da leitura de certa obra podendo evidenciar ser a própria retrogescon ou a conscin leitora possuir retrotrabalhos escritos na mesma linha de abordagem temática. Automegagescon:
intertextualidade seriexológica.
4. Grupocarmologia. A sensação paroxística de extrema intimidade, familiaridade
e amizade ao ser apresentado à determinada conscin, homem ou mulher, podendo evidenciar retroconvivências próximas, intensas e prolongadas (retroparentela). Megafinidades evidenciam retroconvívios.
5. Parageopoliticologia. O senso de autolocalização espontâneo em determinada cidade
antiga, sendo capaz de determinar com segurança o endereço dos locais a serem visitados podendo evidenciar retromoradias responsáveis pelo surgimento e manutenção de fôrmas holopensênicas locais. Retromemórias espaciais permanecem.
6. Parassociologia. O encontro inesperado de amigos e amigas em determinado restaurante acrescendo as trocas afetivas e intercâmbios intelectuais do jantar até então rotineiro podendo evidenciar remake de retrocelebração dos participantes em vida pretérita comum. Comemorações geram megarrepercussões.
7. Tenepessologia. O ato de saber espontaneamente detalhes do contexto interassistencial de conscin ou consciex específica, sem qualquer contato recente, podendo evidenciar retrocuidados prestados em condições pretéritas. Interassistencialidade: raízes abissais.
Concausa. Considerando a Etiologia, a sincronicidade retrocognitiva obedece a vários
fatores causais, não casuais, em geral atuando de modo sinérgico, interpenetrado e multirreverberativo, com determinado fato predispondo outro em nítida reação em cadeia holossomática, grupocármica, multidimensional e, no caso, seriexológica.
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Tipologia. Nesse contexto, eis, 5 tipos de realidades evolutivas capazes de atuar na origem e manutenção das sincronicidade retrocognitivas, aqui dispostas na ordem funcional das especialidades conscienciológicas afins:
1. Intraconscienciologia: a lei evolutiva de a conscin ser refém da própria cognição.
2. Interconscienciologia: o princípio evolutivo da inseparabilidade grupocármica.
3. Extraconscienciologia: o ciclo evolutivo da espiral seriexológica.
4. Paraconscienciologia: a teoria evolutiva da fartura das energias conscienciais.
5. Policonscienciologia: o megacódigo cosmoético grupal inerente ao Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial superintendido pelo Colégio Invisível dos Serenões (CIS) em
conjunto com as Consciexes Livres (CLs).
Abordagem. A sincronicidade retrocognitiva, portanto, pode ser compreendida na condição de agudização multidimensional dos reflexos seriexológicos resultantes das interações holobiográficas e holopensênicas dos envolvidos em determinado tempo-espaço evolutivamente crítico.
Técnica. Por isso, tal parafenômeno pode ser desencadeado, de caso pensado, por amparadores na condição de ferramenta de desassédio e ampliação da lucidez seriexológica dos assistidos (Paratecnologia Interassistencial).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sincronicidade retrocognitiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
04. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
05. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Fluxo pesquisístico multidimensional: Pesquisologia; Neutro.
07. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
08. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
09. Omniconfluência analítica: Hermeneuticologia; Neutro.
10. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
11. Parassinal evolutivo: Parassemiologia; Homeostático.
12. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
13. Realidade autológica: Conformaticologia; Neutro.
14. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.
15. Taxologia das sincronicidades: Multissincronologia; Neutro.

APESAR DE A SINCRONICIDADE RETROCOGNITIVA SER
PARAFENÔMENO ORDINÁRIO, A CORRETA IDENTIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO SÃO CONDIÇÕES BEM RARAS
E EXTRAORDINÁRIAS. MEGACUIDADE É NECESSÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou, lucidamente, sincronicidades com
forte conotação retrocognitiva? Em caso afirmativo, qual a mensagem de tal parafenômeno?
Quais os efeitos proexológicos daí derivados?
P. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

20466

SÍNDICO DIPLOMATA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O síndico diplomata é a conscin, homem ou mulher, profissional designada
ou escolhida democraticamente, dotada de habilidades na manutenção da convivialidade pacífica,
para zelar ou defender interesses de associações, corporações ou condomínios, empregando
o exemplarismo e a comunicabilidade interassistencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo síndico vem do idioma Grego, sundikós, “o que dá assistência
a alguém na justiça; assistente; defensor”. Surgiu no Século XVII. A palavra diplomata deriva do
idioma Francês, diplomate, “diplomata”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Síndico pacificador. 2. Síndico amigável. 3. Síndico respeitoso.
4. Síndico deferente. 5. Síndico flexível. 6. Síndico exemplarista.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados da palavra síndico: síndica; sindicação; sindicada; sindicado; sindical; sindicalismo; sindicalista; sindicalização; sindicalizada; sindicalizado; sindicalizador; sindicalizadora; sindicalizante; sindicalizar; sindicalizável; sindicância; sindicante; sindicar; sindicata; sindicatada; sindicatado; sindicatal; sindicatar;
sindicatária; sindicatário; sindicatável; sindicateiro; sindicato; sindicatório; sindicatura.
Neologia. As duas expressões compostas síndico diplomata jejuno e síndico diplomata
experiente são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Síndico autoritário. 2. Síndico mal-educado. 3. Síndico desrespeitoso. 4. Síndico rígido. 5. Síndico desonesto. 6. Síndico manipulador. 7. Síndico déspota.
Estrangeirismologia: o consensus omnium; o modus faciendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à gestão conciliadora.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ambiente
sadio acolhe. Gentileza gera gentileza.
Coloquiologia: o ato de colocar panos quentes; o ato de engolir sapo.
Citaciologia. Eis duas citações ilustrando o tema: – Não tente impor a autoridade quando só se trata de razão (Voltaire, pseudônimo de Francois Marie Arouet, 1694–1778). Ser diplomata é discordar sem ser discordante (Millôr Fernandes, 1923–2012).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade.
Fatologia: a qualidade apaziguadora na função de síndico; a atuação cosmoética; a flexibilidade; o respeito ao outro; o fato de o local concentrador de muitas pessoas exigir boas maneiras na manutenção da convivialidade sadia; o uso da autonomia de função com parcimônia; a criteriosidade frente às decisões grupais; os equívocos involuntários; a autorretratação oportuna;
a aceitação de heterocrítica quando necessária; as assembleias sistemáticas acompanhadas do coffee break; o incentivo ao intervalo nas reuniões condominiais para troca de informações e opiniões; a reciclagem pessoal perante os muitos desafios apresentados, servindo de exemplarismo;
o ato de contribuir com o ambiente reciclando material; o uso do autodiscernimento nas atitudes
diárias; o balanço das realizações condominiais; as atas das assembleias; o ato de o síndico diplomata aproximar os condôminos; o ato de gentileza em datas comemorativas.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunicação parapsíquica; a Paradiplomacia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações pacifistas; o sinergismo comunicabilidade-empatia-diplomacia; o sinergismo autesforço-perseverança; o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo vocação-disposição; o sinergismo assistencial olhar com bons olhos–jogar a favor do correto; o sinergismo atenção-educação-paciência; o sinergismo compreensão-pacificação; o sinergismo ego fraterno–senso assistencial; o sinergismo honestidade-confiabilidade.
Principiologia: o princípio do autesforço evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio de 1 por todos e todos por 1; o princípio do muito ajuda quem não atrapalha; o princ pio popular “a união faz
a força”; a coabitacão imposta pelo princípio da convivialidade.
Codigologia: o código da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código pessoal do respeito a toda forma de vida; os códigos sociais da boa convivência; o código assistencial grupal; o código pessoal de fraternismo; o código de convívio sadio; o Código
Civil Brasileiro citando a conservação predial; o Código de Prevenção contra Incêndio.
Teoriologia: a teoria da identidade pessoal; a teoria do descarte do imprestável; a teática da recéxis; a teoria da competência comunicativa; a teoria da confiança; a teoria da convivialidade sadia; a teoria de a pacificação íntima promover a paz ao derredor.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da assistência interconsciencial; a técnica da convivialidade sadia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio
Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível do Empreendedorismo; o Colégio Invisível da
Grupalidade.
Efeitologia: o efeito alavancador da decisão acertada; o efeito positivo da comunicabilidade pacífica; o efeito do autesforço na profissionalização; o efeito nocivo na ausência do binômio admiração-discordância; o efeito da realização encorajadora de novos desafios; o efeito
evolutivo da convivência sadia; os efeitos do bom-tom; os efeitos do ônus do “não”.
Ciclologia: O ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo amadorismo-profissionalismo; o ciclo aprendizagem-aplicação; o ciclo da organização; o ciclo erros-reciclagensautorretratações; o ciclo problema–solução–novo problema; o ciclo projeto-desenvolvimento-obra; o ciclo saber aprender–saber ensinar; os ciclos de manutenção do edifício; o ciclo ansiedade-impulsividade-precipitação.
Enumerologia: o síndico diplomata reciclador; o síndico diplomata pacificador; o síndico diplomata exemplarista; o síndico diplomata empreendedor; o síndico diplomata honesto;
o síndico diplomata abnegado; o síndico diplomata acolhedor.
Binomiologia: a inteligência diplomática do binômio admiração-discordância; o binômio conflito-solução; o binômio paciência-persistência; o binômio representatividade-responsabilidade; o binômio viver-conviver; o binômio estilo-diplomacia; o binômio conviver-entender;
o binômio custo-benefício; o binômio bens comuns–bens particulares; o binômio débito-crédito;
o binômio reeducação diplomática–reeducação ortoconviviológica.
Crescendologia: o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo conservação
predial–reeducação ambiental; a qualificação da assistência no crescendo indivíduo-grupo;
o crescendo amador-profissional; o crescendo autesforço-satisfação; o crescendo desafio-superação.
Trinomiologia: o trinômio amadorismo-autesforço-qualificação; o trinômio reciclagem-exemplarismo-interassistencialidade; a comunicação facilitada pelo trinômio olho clínico–
–escuta ativa–mente aberta; a desenvoltura no lidar com o trinômio aqui-agora-já; a manutenção
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do trinômio flexibilidade-criatividade-adaptabilidade; a opção pelo trinômio erros-correções-acertos; o trinômio boa vontade–boa intenção–boa conduta; o trinômio discórdia grupal–
–harmonia–pacificação.
Polinomiologia: o polinômio flexibilidade-respeito-compreensibilidade-Cosmoética;
a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade;
o hábito do polinômio social obrigado–por favor–desculpa–com licença; o polinômio liberdade-respeito-responsabilidade-limite.
Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / persuasão; o antagonismo lixo limpo / lixo sujo; o antagonismo medo do erro / aprendizado do acerto; o antagonismo erro pontual
/ erro sistêmico; o antagonismo agenda rígida / agenda flexível; o antagonismo agressividade
/ pacificidade; o antagonismo amador / profissional; o antagonismo benefício pessoal / benefício
ao outro.
Paradoxologia: o paradoxo do problema-solução.
Politicologia: a lucidocracia; a conviviocracia; a comunicocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia; a democracia na escolha do síndico; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei condominial; a lei do maior esforço evolutivo;
a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a comunicofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a recexofilia;
a carência da conviviofilia; a pacificofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a autocriticofobia; a fobia da rejeição.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Holotecologia: a pacificoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a interassistencioteca;
a assistencioteca; a diplomacioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Presenciologia; a Comunicologia; a Recinologia; a Traforologia; a Autodiscernimentologia; a Autorganizaciologia; a Autevoluciologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pacifista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o síndico diplomata; o condômino; o conviviólogo; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o pesquisador; o verbetólogo.
Femininologia: a síndica diplomata; a condômina; a convivióloga; a comunicóloga;
a consciencióloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a pesquisadora; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
communicativus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndico diplomata jejuno = a pessoa amável, solícita e disponível atuando de modo amador na primeira gestão condominial; síndico diplomata experiente = a pessoa
amável, solícita e disponível, atuando de modo técnico, tendo acúmulo de experiências em diversas gestões condominiais.
Culturologia: a cultura da grupalidade; a cultura da política da boa vizinhança; a cultura da gratidão; a cultura da interassistencialidade; a cultura da convivialidade fraterna; a cul-
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tura da pacificação condominial; a cultura da comunicabilidade; a cultura de evitar conflitos;
a cultura da vida em condomínio; a cultura da conciliação grupal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o síndico diplomata, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Conscienciólogo diplomata: Perfilologia; Homeostático.
03. Conscin do bem: Pacifismologia; Neutro.
04. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
05. Conscin-solução: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Gentileza: Conviviologia; Neutro.
07. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
08. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
09. Maturoconvivialidade: Conviviologia; Homeostático.
10. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
11. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
13. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Vontade de acertar: Voliciologia; Homeostático.

A RECICLAGEM, O EXEMPLARISMO E A ASSISTENCIALIDADE DO SÍNDICO DIPLOMATA PROPICIAM AOS CONDÔMINOS CONVÍVIO PACÍFICO, RESPEITO MÚTUO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE LIMITES E RESPONSABILIDADES.
Questionologia. Qual saldo mantém você, leitor ou leitora, da convivialidade grupal na
condição de condômino? Colabora com a pacificação grupal respeitando limites no convívio
interpessoal sadio?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus., 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
467 a 469.
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; 2tabs.; 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 946 e 950.
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SÍNDROME

DA

AB S TI NÊ N CI A D A B AR AT R O SF ER A
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A síndrome da abstinência da Baratrosfera é o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico no qual predomina o distúrbio psicossomático da conscin, assentado na
convergência de sinais e / ou sintomas para o saudosismo doentio pelas vivências tenebrosas,
baratrosféricas, extrafísicas, intermissivas e não muito remotas, acarretando a inadaptação pessoal
à vida intrafísica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra abstinência procede do idioma Latim,
abstinentia, “ação de se abster; reserva; desinteresse; moderação; continência; domínio dos apetites”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo báratro provém do mesmo idioma Latim, barathrum,
“abismo onde se lançavam os criminosos”, e este do idioma Grego, bárathron, “buraco profundo;
abismo; voragem; inferno”. Surgiu no Século XVII. O termo esfera deriva do idioma Grego,
sphaîra, “todo corpo redondo; bola para jogar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. SAB. 2. Baratrosferismo intrafísico. 3. Saudosismo patológico.
4. Inadaptação intrafísica. 5. Megamasoquismo multidimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da abstinência da Baratrosfera, síndrome amena da abstinência da Baratrosfera e síndrome aguda da abstinência da Baratrosfera
e a abreviatura SAB são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Síndrome da apriorismose. 2. Síndrome da dispersão consciencial.
3. Síndrome da ectopia afetiva (SEA). 4. Síndrome da abstinência toxicológica. 5. Síndrome de
Swedenborg. 6. Síndrome do infantilismo. 7. Síndrome do pânico.
Estrangeirismologia: o hollow profile evolutivo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: a retropensenidade pessoal.
Fatologia: a incapacidade pessoal de adaptação à vida humana; as evocações-pesadelos
recorrentes; as retrocognições patológicas pessoais; o autassédio; a curtição do pior; o chamado
do abismo; o bolsão jurássico; o porão consciencial; a autodespriorização; o antidiscernimento;
a irracionalidade; a anticosmoética; a pusilanimidade; o autorregressismo; as autocontradições;
o derrotismo; a conduta esquipática; o comportamento bizarro; os atos atravancadores à abertura
da vida consciencial; os megatrafares fixados; a holobiografia pesada; a interprisão grupocármica.
Parafatologia: a SAB; o baratrosferismo; os acidentes de percurso parapsíquicos.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Binomiologia: o binômio ataque suicida–revide genocida.
Politicologia: a mafiocracia; a pornocracia; a barbarocracia; a demonocracia; a despotocracia; a escravocracia; a asnocracia.
Fobiologia: a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; o lado mais patológico da
síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a nostomania; a fracassomania.
Holotecologia: a patopensenoteca; a psicopatoteca; a regressoteca; a nosoteca; a antissomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Holomnemônica; a Retrovisiologia; a Consciencioterapia; a Parapsicopatologia; a Autassediologia; a Psiquiatria; a Psicoterapia; a Passadologia;
o Autorregressismo; a Autovitimologia; a Acidentologia; a Antiquologia; a Enganologia; a Interprisiologia; a Subcerebrologia; o Ignorantismo; a Deficienciologia; a Nosologia; a Suicidiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consciexes baratrosféricas renascidas; as conseneres; a consciênçula;
a protoconsciência; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: os assediadores extrafísicos ressomados; os satélites de assediadores
extrafísicos renascidos; o toxicômano; o fronteiriço ao suicídio; o pré-serenão vulgar; o minidissidente ideológico; o caluniador.
Femininologia: as assediadoras extrafísicas ressomadas; a toxicômana; a fronteiriça ao
suicídio; a pré-serenona vulgar; a minidissidente ideológica; a caluniadora.
Hominologia: o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens calumniator; o Homo sapiens turbatus; o Homo sapiens
psychoticus; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens carnifex.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome amena da abstinência da Baratrosfera = a alienação pessoal ao
holopensene humano; síndrome aguda da abstinência da Baratrosfera = o ato de a conscin cometer o suicídio ou o retorno à Baratrosfera.
Culturologia: a sujeição cultural degradante.
Baratrosfera. Sob a ótica da Habitologia, a consciência, em si, a rigor, se acostuma com
tudo. O pior é quando se habitua, depois de séculos, com megamasoquismo, à Baratrosfera
e, mesmo saindo de lá, sofre o banzo da paratroposfera patológica na qual vivia imersa em longo
período intermissivo.
Taxologia. De acordo com a Consciencioterapia, a síndrome da abstinência da Baratrosfera pode ser classificada em duas categorias patológicas básicas:
1. Amena: a minidissidência ideológica; o alheamento; a autovitimização; a antiproéxis;
a despriorização antievolutiva.
2. Aguda: as tendências ao suicídio; a agressividade; a inabordabilidade pessoal.
Remissão. Conforme os princípios da Holomaturologia, o emprego teático das técnicas
da Consciencioterapia e dos métodos da Conscienciologia são recursos eficientes e suficientes para a conscin interessada, homem ou mulher, se livrar definitivamente (remissão, cura) da síndrome de abstinência da Baratrosfera de qualquer nível ou natureza.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da abstinência da Baratrosfera, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
08. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
09. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
13. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
14. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
15. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA DA BARATROSFERA
É A REAL CAUSA OU A ETIOLOGIA DE AMPLO UNIVERSO DAS MANIFESTAÇÕES NOSOGRÁFICAS DA PSICOPATOLOGIA HUMANA, DA PSIQUIATRIA E DA PSICOLOGIA.
Questionologia. Em determinado momento da vida humana algum laivo da síndrome da
abstinência da Baratrosfera atormentou você? Como se livrou do saudosismo patológico?
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AB S TI NÊ N CI A D A
(PARAPATOLOGIA)

MONARQUIA

I. Conformática
Definologia. A síndrome da abstinência da monarquia é o estado sintomático mórbido
da consciência, intra ou extrafísica, caracterizado por pensamentos e sentimentos de intenso saudosismo relativo aos privilégios experimentados na condição de membro da nobreza em vidas
pretéritas e constante busca por reconquista de tais regalias obtidas, acarretando em risco de automimese antievolutiva e incompletismo existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra a stin ncia procede do idioma Latim,
abstinentia, “ação de se abster; reserva; desinteresse; moderação; continência; domínio dos apetites”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo monarquia vem do idioma Latim, monarchia, “estado
em que governa 1 só”, e este do idioma Grego, monarkhía, “governo de monarca”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Síndrome da abstinência da aristocracia. 2. Síndrome da abstinência da nobreza. 3. Síndrome da abstinência da realeza. 4. Saudosismo de privilégios monárquicos.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome da abstinência da monarquia intrafísica e síndrome da abstinência da monarquia extrafísica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autaceitação sem repetição do passado. 2. Autorreciclagem das
posturas monárquicas. 3. Autossuperação do saudosismo monárquico.
Estrangeirismologia: a busca amaurótica pelo status social; o desejo pelo spotlight;
o prazer na postura finesse; a nobility atravancando a evolução; o malestar ante o não recebimento
de special treatment; o self empowerment anticosmoético; o modus vivendi regressivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às automimeses antievolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do saudosismo; os pensenes de lamentações sobre
as condições de vida intrafísica; os pensenes nostálgicos recorrentes sobre os privilégios aristocráticos; o holopensene pessoal da monarquia; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os pensenes saudosistas; a dificuldade de diferenciar os pensenes
pessoais oriundos dos guias amauróticos; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes;
a nosopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os pensenes autovitimizadores; a pensenidade autovitimizadora; os retropensenes; a retropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da reciclagem; a autorreceptividade aos neopensenes; a neopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade.
Fatologia: o fechadismo consciencial; o bairrismo; o pedantismo; a paralisação da História Pessoal; a autoinsuficiência evolutiva; o ato de parar no tempo; a atitude antiproéxis; o autassédio; as inadequações evolutivas; as “roupinhas” de bebês ostentando coroas e estimulando
a síndrome da abstinência da monarquia desde a infância; os móveis ostensivos da residência;
a “casa-palácio”; a inadaptabilidade a ambientes diferentes da aristocracia; os trafares monárquicos manifestados na conduta diária; o temperamento monárquico; a sensação íntima de ser especial e superior; o status social e a aparência física utilizados para obter a admiração alheia; a postura cabotinista de exaltar os próprios feitos; a manipulação ou exploração dos outros com vistas
à gratificação pessoal; a politicagem; o assédio moral; os surtos de raiva, inveja e possessividade;
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o sentimento de vazio existencial e inutilidade; a insatisfação constante; a inabilidade de identificar e ser grato pelos aportes recebidos; a infidelidade ao Curso Intermissivo (CI); o desperdício
dos trafores; as omissões deficitárias; a presença apagada; a vida humana vulgar; o mundinho;
a hibernação existencial; o desinteresse quanto ao prioritário; a fixação no antievolutivo; o casebre transformado em mansão; a saudade da vida na corte; a ostentação; o megarretrocesso evolutivo; as automimeses descartáveis; o sofrimento por não ter coisas; o malestar na ausência de
privilégios; o materialismo; a dor emocional pela ausência de influência; a sensação de vazio decorrente da falta de prestígio; a sensação constante de não ser suficientemente valorizado; a dependência de poder e prestígio; o malestar ao não possuir mais servos; o desprezo por quem não
corresponde às expectativas; a indignação quando tratado ao modo de “qualquer pessoa”; as mágoas milenares; os transtornos mentais originados pelas vidas fora da nobreza; a revolta pelos caprichos não atendidos; o egão impedindo a assistência; o não entendimento da dinâmica evolutiva; o estudo do próprio grupocarma; a melhoria gradual do temperamento pessoal; o foco na assistência retirando o foco do egão; as autodissecções estruturais da personalidade; a autodesperticidade; os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, esclarecendo sobre os temas relativos
à síndrome da abstinência da monarquia; o Conscienciograma; o Curso Conscin-Cobaia, da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), auxiliando no autodiagnóstico; o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas promovendo autenfrentamento; os cursos e atividades da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) auxiliando na promoção de saúde consciencial; o estabelecimento de neometas evolutivas; a autaceitação dos traços sem autocomplacência; a disponibilidade interna para a recin.
Parafatologia: a ausência de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assedialidade cronicificada; os trafares exacerbados pelas afinidades com assediadores extrafísicos; as
armadilhas de proéxis lançadas pelos assediadores; a Baratrosfera; a paracomatose evolutiva;
o anacronismo evolutivo; a existência humana trancada antiprojetiva; o risco de melancolia extrafísica (melex); a autopesquisa holobiográfica enquanto ferramenta para o autorrealismo da condição atual ser a melhor de todas as vidas; a recomposição dos erros holobiográficos; a reciclagem ocorrendo a partir da conexão com os amparadores extrafísicos; a Dinâmica Parapsíquica
Interassistencial à Monarquia auxiliando na melhor compreensão e reciclagem dos traços monárquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo obnubilador poder-orgulho-vaidade; o sinergismo patológico saudade-evocação-assimilação-submissão; o sinergismo ideia fixa–Baratrosfera; o sinergismo patológico interiorose-apriorismose; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio;
o sinergismo ludopatia-hiperconsumismo; a falta do sinergismo fraternidade-cosmoeticidade;
o sinergismo patológico das carências conscienciais retroalimentadas.
Principiologia: o princípio espúrio da superioridade monárquica; o princípio de o desejo do rei ser ordem; o princípio maquiavélico de os meios justificarem os fins; o princípio do
autocomodismo; a falta de princípios e valores cosmoéticos; a ignorância quanto ao princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princ pio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: os códigos sociais; o código de ética do nepotismo; os códigos de poder
político; a necessidade de elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da seriéxis; a teoria da
reurbex; a teoria das consréus; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas de dominação do povo; as técnicas de manipulação interconsciencial; as técnicas de ações políticas anticosmoéticas; as técnicas belicistas em defesa do trono;
a técnica etológica antifraterna do salto alto; a ignorância quanto à técnica de evoluir cosmoeticamente melhor.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevolucio-
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logia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da recéxis; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invísivel da Biografologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível
da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Egocarmologia.
Efeitologia: os efeitos colaterais e holocármicos sobre o temperamento pessoal ocasionado pelas vidas dentro da monarquia; o efeito nosográfico retroalimentador e duradouro do
gosto pelo poder; os efeitos autointoxicantes das evocações patopensênicas; os efeitos interpresidiários da vaidade; os efeitos deletérios do saudosismo baratrosférico; os efeitos das idealizações polarizadas; o efeito negativo da genética do antepassado de si mesmo; os efeitos impactantes da comparação passado-presente autevolutivo.
Neossinapsologia: as retrossinapses impedindo a consolidação das neossinapses; as neossinapses intermissivas desperdiçadas; as sinapses descartáveis dos modelos pensênicos desatualizados; as neossinapses advindas da autossuperação de condições regressivas e baratrosféricas; as crises de crescimento geradoras de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo ânsia do poder–tomada do poder; o ciclo ascensão-queda; o ciclo fama-ostracismo; o ciclo impérios-bancarrotas; os ciclos das automimeses
dispensáveis; o ciclo patológico das recaídas; o ciclo retroalimentador holopensene baratrosférico–patopensenização; o ciclo saudosismo-frustração; os ciclos de alternância de poder; o ciclo
reparatório erro-correção-acerto.
Enumerologia: a saudade da admiração; a saudade das reverências; a saudade da luxúria; a saudade do dinheiro; a saudade do poder; a saudade do prestígio; a saudade dos caprichos
atendidos. O desejo pelo aplauso; o desejo pelo conforto; o desejo pelo controle; o desejo pela
fortuna; o desejo pelo luxo; o desejo pelo mando; o desejo pelo status.
Binomiologia: o binômio inspiração baratrosférica–regressismo; o binômio mando-obediência; o binômio fartura-carência; o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio boavidismo-melin; o binômio banalidades-frivolidades; o binômio dinastia-elitismo.
Interaciologia: a interação autocorrupção-heterocorrupção; a interação inexistente
corte-plebe; a interação intrigas da corte–satisfação malévola; a interação doentia dinheiro-poder; a interação hiperconsumismo-monarquismo; a interação orgulho-vaidade; a interação autassédio-autovitimização.
Crescendologia: o crescendo autocrático primeiro mandato–enésimo mandato; o crescendo expansão territorial–expansão do egão; o crescendo patológico vaidade-sucesso-fama;
o crescendo patológico vaidade-orgulho-preconceito-desprezo; o crescendo patológico ganhar
mais–gastar mais; o crescendo de automimeses inúteis enredando a consciência no acostamento
evolutivo; o crescendo evolutivo de nulificação do binômio egão-orgulho.
Trinomiologia: o trinômio saudosismo-memorialismo-nostalgia; o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade; o trinômio desviante sexo-dinheiro-poder; o trinômio poder político–poder ideológico–poder econômico; o trinômio prestígio-status-posição; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio egocentrismo-egoísmo-egolatria.
Polinomiologia: o polinômio egoísmo-orgulho-teimosia-prepotência-arrogância; o polinômio poder-dominação-controle-escravização; o polinômio clã–casa–clube–coluna social;
os indicadores de status no polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo impessoalização
interassistencial / busca da fama transitória; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo
anonimato / fama; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo
poder meritório derivado da mentalsomaticidade / poder monárquico derivado da subcerebralidade (ventre real); o antagonismo abstinência da Baratrosfera / senso intermissivista; o antagonismo minipeça de maximecanismo / maxipeça de minimecanismo; o antagonismo ser / ter; o antagonismo status social / status evolutivo; o antagonismo universo imaginário / vida real; o antagonismo centrifugação do egão / automimese; o antagonismo torre de marfim / descensão
cosmoética.
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Paradoxologia: o paradoxo de o revolucionário antimonarquia possivelmente ter sido
monarca; o paradoxo das tentativas inúteis de glamorização das inutilidades; o paradoxo apego
à retrobiografia afamada–negligência com a neobiografia em andamento; o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo da lealdade ao próprio egão ser
deslealdade à própria consciência; o paradoxo da aparente vida intrafísica mediana do Serenão
ressomado; o paradoxo de a zona de conforto poder gerar desconforto; o paradoxo de ser
preferível a dura realidade à mais doce ilusão; o paradoxo da frugalidade complexa.
Politicologia: a monarquia; a aristocracia; a autocracia; a assediocracia; a baratrosferocracia; a egocracia; a plutocracia; a mudança de patamar alcançada pela lucidocracia.
Legislogia: a violação das leis da Cosmoética; a lei dos afins no bolsão do poder; as 48
leis do poder; a lei do menor esforço; o desconforto das leis aos sequiosos de poder; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; as leis da evolução; as leis do Paradireito.
Filiologia: a hedonofilia; a egofilia; a fantasiofilia; a palcofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a peniafobia; a recinofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da monarquia; a síndrome do ostracismo;
a síndrome da abstinência do poder; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Gabriela; a síndrome da personalidade narcisista; as
síndromes depressivas; a síndrome da autovitimização; a remissão da síndrome do egoísmo.
Maniologia: a nostomania; a doxomania; a egomania; a autassediomania; a megalomania; a interiorosemania; a mania de menosprezar os outros; a mania de desdenhar dos outros;
a mania de autovitimizar-se; a mania de acomodar-se.
Mitologia: o mito de somente os privilégios aristocráticos serem capazes de gerar felicidade; o mito do poder divino; os mitos eufemísticos dos contos de fadas; os mitos produzidos pelas idealizações; o mito do sangue azul; os megamitos monárquicos em geral; a quebra dos mitos
e tabus seculares relativos à nobreza.
Holotecologia: a monarquicoteca; a regressoteca; a ressomatoteca; a aristocracioteca;
a trafaroteca; a heraldicoteca; a nosoteca; a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Seriexologia; a Mesmexologia; a Interprisiologia; a Para-Historiologia; a Passadologia; a Politicologia; a Holocarmologia; a Recexologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu; a conscin monárquica; a conscin baratrosférica; a conscin vulgar; a vítima; o algoz; a pessoa de mentalidade arcaica; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o saudosista; o nostálgico; o ex-monarca;
o rei; o príncipe; o soberano; o imperador; o nobre; o aristocrata; o duque; o marquês; o visconde;
o conde; o barão; o burguês; o elitista; o tirano; o ditador; o subjulgador; o político; o vereador;
o prefeito; o deputado; o senador; o presidente; o estadista; o exemplarista.
Femininologia: a antepassada de si mesma; a saudosista; a nostálgica; a ex-monarca;
a rainha; a princesa; a soberana; a imperatriz; a nobre; a aristocrata; a duquesa; a marquesa; a viscondessa; a condessa; a baronesa; a burguesa; a elitista; a tirana; a ditadora; a subjulgadora; a política; a vereadora; a prefeita; a deputada; a senadora; a presidenta; a estadista; a exemplarista.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens monarchicus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autassediatus;
o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens recyclans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da abstinência da monarquia intrafísica = aquela vivenciada
na ressoma, através das relações familiares, sociais e profissionais; síndrome da abstinência da
monarquia extrafísica = aquela vivenciada na intermissão, através de relações com assediadores,
guias amauróticos e / ou amizades antievolutivas do “passadão”.
Culturologia: a cultura dos idiotismos antievolutivos; a cultura dos privilégios patológicos; a cultura das origens sanguíneas; a cultura ultrapassada das dinastias; a cultura do status;
a cultura da frivolidade; a cultura do supérfluo; a cultura da futilidade; a cultura das aparências.
Caracterologia. De acordo com a Sintomatologia, eis, na ordem alfabética, 9 sintomas
experimentados pelas consciências portadoras da síndrome da abstinência da monarquia:
1. Autovitimização: pelo fato de não ter recebido os privilégios almejados; pela glorificação não alcançada; pela queda vivenciada.
2. Engajamento: na busca por prestígio; na busca por dinheiro; na busca por notoriedade.
3. Estagnação: no marasmo da existência vitimizada; na inércia proexológica; nas
omissões deficitárias.
4. Insatisfação: com os aportes recebidos; com as oportunidades ganhas; com as condições evolutivas auferidas.
5. Medo: de ficar na miséria; de ser vulnerável; de ser traído.
6. Raiva: da ressoma; das pessoas; dos amparadores.
7. Reclusão: em casa; em si mesmo; em parceria com os guias amauróticos e assediadores.
8. Saudade: dos “bons tempos”; das riquezas; do poder.
9. Tristeza: pelas regalias perdidas; pelo afastamento dos castelos; pela perda dos privilégios.
Terapeuticologia. Consoante a Autoconsciencioterapia, eis, na ordem lógica, 7 variáveis a serem consideradas no movimento de autossuperação da síndrome da abstinência da monarquia:
1. Egocídio. A decisão de não mais atender às demandas baratrosféricas do egão, recusando-se a manter os mesmos padrões de existências pretéritas.
2. Automaxidissidência. A decisão de desvincular-se de quaisquer grupos, ideologias,
instituições e / ou comunidades associadas com o padrão monárquico do passado, dedicando-se
à prática assistencial interconsciencial vanguardista tarística.
3. Descensão cosmoética. A decisão de “descer do pedestal” e eliminar os pensenes
nostálgicos e autovitimizadores, engajando-se na busca pelo altruísmo e pela fraternidade.
4. Plebeísmo terapêutico. A decisão de acatar as vivências anteriormente consideradas
medíocres, comprometendo-se a compreendê-las enquanto neoaprendizagens necessárias à autevolução.
5. Homeostasia. A decisão de identificar o padrão homeostático de referência, empenhando-se em resgatá-lo enquanto lembrete evolutivo para quando os desejos hedonistas e imediatistas do passado vierem à tona.
6. Retrossenha. A decisão de identificar retrossenha pessoal, aproveitando-se da descoberta para melhor compreensão da identidade estabelecida na relação entre vida crítica, vida préCurso Intermissivo (CI) e vida atual.
7. Proéxis. A decisão de identificar as diretrizes da proéxis, esforçando-se para vivenciar a teática da assistência planejada no CI.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da abstinência da monarquia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autenfrentamento dos traços monárquicos: Autorreciclologia; Homeostático.
03. Autopensenidade monárquica: Parapatologia; Nosográfico.
04. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Cortesã: Parapatologia; Nosográfico.
06. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
07. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
08. Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
09. Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Narcisismo: Parapatologia; Nosográfico.
11. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
12. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
13. Síndrome da dominação: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome do príncipe tirano: Parapatologia; Nosográfico.
15. Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.

A SUPERAÇÃO DA SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA DA MONARQUIA, OBTIDA PELA MUDANÇA RADICAL DOS PADRÕES DO PASSADO, LIBERTA A CONSCIÊNCIA PARA
VIVER O GENUÍNO SENSO DE SATISFAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica a sintomatologia da síndrome da abstinência da monarquia na automanifestação? Está lúcido(a) para tal realidade? Quais providências vem tomando para a autossuperação dessa condição?
P. G. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

SÍNDROME

20479

DA
AB S TI NÊ N CI A P AR AF IS I OL Ó GI C A
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)

I. Conformática
Definologia. A síndrome da abstinência parafisiológica (SAP) é o conjunto de parassinais e / ou parassintomas holossomáticos presentes na conscin, homem ou mulher, denotando
a sensação doentia de falta da condição menos saudável anterior, durante a etapa de autenfrentamento de mudanças de hábitos, rotinas, mecanismos intraconscienciais, vícios, pensenidade
e companhias, podendo ser o enunciado da possibilidade de recaída e fracasso da reciclagem existencial ou intraconsciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra abstinência procede do idioma Latim,
abstinentia, “ação de se abster; reserva; desinteresse; moderação; continência; domínio dos apetites”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O vocábulo fisiologia deriva do idioma Latim, physiologia,
“as Ciências Naturais; a Física”, e este do idioma Grego, phusiología, “investigação sobre as coisas da Natureza”. Surgiu em 1612.
Sinonimologia: 1. SAP. 2. Autevocação nostálgica sinalizadora. 3. Indício holossomático do saudosismo patológico. 4. Abstinência holossomática sindrômica. 5. Privação parafisiológica sintomática. 6. Desapego intraconsciencial sindrômico. 7. Intoxicação energética saudosista. 8. Banzo simbiótico. 9. Iminência da autossabotagem evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da abstinência parafisiológica, síndrome da abstinência parafisiológica recorrente e síndrome da abstinência parafisiológica revertida
são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Reciclagem prazerosa. 2. Autodesassédio. 3. Autossuperação.
4. Euforin autoconsciencioterápica. 5. Eficácia autoconsciencioterápica. 6. Autopção pela correção. 7. Posicionamento cosmoético autoimperdoador. 8. Discernimento pró-homeostasia. 9. Alavanca evolutiva.
Estrangeirismologia: a ausência da Autoconsciencioterapia up-to-date; a abstinência do
modus operandi arcaico; o breakthrough ainda patológico; o craving intraconsciencial; os flashbacks assediadores; o risco da falta de upgrade do padrão de saúde; a possibilidade do adiamento
do recall pessoal, do delay doentio e do diagnóstico em standby; o wash out energético apenas
temporário; a inaplicabilidade da técnica autoconsciencioterápica state of the art para o caso pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoética em relação à saúde consciencial.
Coloquiologia. Eis 6 expressões populares passíveis de aplicação quanto à síndrome da
abstinência parafisiológica: a puxada do próprio tapete; o tiro no pé; a evitação do antes só ao
invés de mal acompanhado; o jogar a toalha; o fazer gol contra; a embromation.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene menos saudável; a pensenosfera doentia; os neopensenes;
a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmoniopensenes; a harmoniopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os nostopensenes; a nostopensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; o carregamento no sen do pensene.
Fatologia: os sinais e sintomas da privação do mecanismo intraconsciencial de funcionamento anterior; a rememoração emotiva do padrão doentio prévio; a saudade dos hábitos e rotinas
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menos saudáveis; a sinalização das alterações fisiológicas da abstinência parafisiológica; a repercussão nostálgica das reciclagens conscienciais; a evitação das mudanças pela sujeição aos sinais
da abstinência; o apego aos pseudoganhos; o costume aos redutores do autodiscernimento; as autocorrupções perdoadas; o tactismo pelo pensamento patológico; a recaída do autassédio; os autassédios subentrantes; o ato de gostar de ser doente; o algoz de si mesmo; o masoquismo; as
autovitimizações dispensáveis; a trava no processo autoconsciencioterápico; a ausência da euforin
autoconsciencioterápica; a carência da passagem pelo ponto de virada da reciclagem; a latência
do ponto de saturação; a inexistência da reciclagem padrão-ouro; o começar de novo; a necessidade de retirada cirúrgica dos queloides emocionais; a percepção da ausência levando à evocação
de companhias do padrão doentio; a saudade da canga; o estranhamento ao pensar por si mesmo;
a perda de companhias evolutivas; a perda de oportunidades evolutivas; a minidissidência; o incompletismo existencial; a ausência da proexoterapia; a genética enquanto fator dificultador das
reciclagens; a submissão às pressões mesológicas; a recidiva ao porão consciencial; os surtos de
imaturidade; a sinalização do prenúncio das recaídas ao uso de drogas; a “fissura” pela fissura
intraconsciencial; a dependência aos autobagulhos; a dependência emocional; a carência afetiva;
a voliciolina fugaz; a ausência da reeducação em saúde consciencial sustentada; a falta do posicionamento íntimo firme e cosmoético frente aos sintomas da abstinência holossomática.
Parafatologia: a paraprofilaxia da submissão aos parassinais e parassintomas da síndrome da abstinência parafisiológica através do estado vibracional (EV); o impacto das reciclagens
intraconscienciais no holossoma; os parassinais psicossomáticos da saudade patológica;
a parassinalização holossomática e multidimensional da rememoração autopensênica doentia;
a sinalética energética parapsíquica pessoal enquanto instrumento preventivo sinalizador da presença das antigas companhias; a negligência à articulação do grupo de assediadores; a percepção
da ausência da semipossessão maligna; o ato de sentir a falta das intrusões pensênicas; os parassintomas da saudade dos vampiros energéticos; a dependência energética; a adaptação aos desbloqueios energéticos; a soberania da paragenética auxiliando na superação homeostática da abstinência durante as reciclagens; a vivência da inteligência evolutiva enquanto vacina antinostalgia;
a vivência multidimensional lúcida predispondo à sustentação dos autenfrentamentos; a consideração aos investimentos dos amparadores; a visita à parapsicoteca enquanto profilaxia de recaída aos mecanismos multimilenares; a realização do Curso Intermissivo na opção pelo melhor;
o tempo necessário das reciclagens intraconscienciais levando à prorrogação do CI; as consequências grupocármicas da ressoma retardada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a ausência de sinergismo dos trafores para superação dos trafares;
o sinergismo patológico saudade-evocação-assimilação-submissão; a ausência do sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática.
Principiologia: o princípio da autocura; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princ pio do “devagar e sempre”; o princ pio do “se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto basilar de toda reciclagem consciencial.
Teoriologia: as teorias pró-saúde tornadas inócuas quando desprovidas da prática experimental.
Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção balizando as reciclagens; a técnica
da checagem holossomática para ausculta dos primeiros sinais de recaída; a técnica da ação pelos pequenos passos para o autenfrentamento contínuo; a técnica do arco voltaico craniochacral
no auxílio da manutenção dos desbloqueios encefálicos; as técnicas conscienciométricas para
avaliação da medida da reciclagem do trafar; as técnicas de Paraprofilaxia da cronicificação; as
técnicas do antiautobagulhismo; a técnica da autoimperdoabilidade cosmoética; as técnicas de
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reeducação de hábitos e rotinas saudáveis; a técnica da madrugada embasada na autocrítica;
a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Cosmoconscientiarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paragenética.
Efeitologia: o efeito da verbação da reciclagem do trafar atuando na força presencial;
o efeito do padrão de saúde na energosfera pessoal; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos do EV; o efeito assistencial tarístico da reciclagem pessoal
no grupocarma; o efeito das recaídas na falta de confiança na aplicação da Autoconsciencioterapia; o efeito da vigilância ininterrupta na prevenção de recaídas; a hipótese do efeito da Paragenética na Epigenética do neossoma; o efeito negativo da genética do antepassado de si mesmo;
o efeito da paracirurgia nas parapatologias cronicificadas.
Neossinapsologia: a falta de sedimentação das neossinapses; as retrossinapses doentias
cronicificadas.
Ciclologia: o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação
das 4 etapas da Autoconsciencioterapia; o ciclo autesforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo patológico das recaídas; o ciclo da tentativa e erro; o ciclo da tentativa e acerto; o ciclo do
curso grupocármico.
Enumerologia: os redutores do autodiscernimento; a autodecidofobia estagnadora; o autossujismundismo energético; a autodesafeição; os autodogmas cronicificados; o autassédio intermitente; a autoilogicidade anticosmoética; a autacriticidade paralisante; o fortalecimento da autoinsegurança; a automedicação esquecida; a autodesatenção à saúde consciencial; a autodesconcentração ao prioritário; as autotendenciosidades pró-recaídas; a autocorrupção à mesmice.
Binomiologia: o binômio saúde somática–saúde consciencial; o binômio mente sã–corpo são; o binômio remédio-veneno; o binômio ponto cego–ponto de saturação; o binômio homeostasia-evolução; o binômio paraprofilaxia-vacina; o binômio memória celular–holomemória;
o binômio recaída-recidiva; o binômio diagnóstico-terapia; o binômio terapia-remissão.
Interaciologia: a interação voliciolina–código pessoal de Cosmoética nas reciclagens
conscienciais.
Crescendologia: o crescendo Autoconsciencioterapia jejuna–Autoconsciencioterapia
veterana; o crescendo heteroajuda consciencioterápica–alta consciencioterápica–autonomia
autoconsciencioterápica; o crescendo autodesassédio-heterodesassédio; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo homeostático doente insciente infeliz–sadio consciente
feliz; o crescendo saudável predomínio do psicossoma–predomínio do mentalsoma; o crescendo
planeta-hospital–planeta-escola; o crescendo nosográfico ausência de Higiene Consciencial–
–reforço da patologia; o crescendo das recaídas; a ausência do crescendo centrípeto recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio farmacológico dependência-tolerância-abstinência; o trinômio pró-reciclagem decisão-definição-determinação; o trinômio homeostático intenção hígida–
–higiene consciencial–resiliência holossomática; a deficiência do trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; a tríade da erronia.
Polinomiologia: o polinômio pró-saúde autocriticidade-autoincorruptibilidade-autodesassedialidade-autocosmoeticidade; o polinômio nosográfico vontade débil–intenção desqualificada–desorganização–código pessoal de Cosmoética arcaico.
Antagonismologia: o antagonismo recuperação de cons / redutores do autodiscernimento; o antagonismo doente pró-ativo / doente passivo; o antagonismo evoluciente / paciente;
o antagonismo reciclagem total / reciclagem parcial; o antagonismo evoluciente autoimperdoador / doente autocomplacente; o antagonismo autorreflexão / automatismos; o antagonismo abs-
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tinência fisiológica / abstinência parafisiológica; o antagonismo megaeuforização / alívio fugaz;
o antagonismo refratariedade / assedialidade; o antagonismo mitridatismo / intoxicação.
Paradoxologia: o paradoxo indefensável da defesa do ego doentio ser contra a própria
consciência.
Politicologia: as deficiências das políticas públicas de saúde quanto à holossomaticidade; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pela autoterapia; as leis egocármicas; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia.
Fobiologia: a eisoptrofobia; a neofobia; a decidofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência parafisiológica; a ausência da profilaxia na
recaída da síndrome depressiva; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a abstinência
da síndrome da mediocridade; a síndrome de Munchäusen; a síndrome da banalização dos autodiagnósticos; a abstinência da síndrome da Gabriela; o impacto parafisiológico da síndrome da
abstinência farmacológica; a parafisiologia da síndrome da abstinência alcoólica; a síndrome da
melin enquanto prelúdio da melex; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) nas escolhas das companhias pessoais.
Maniologia: a nosomania; a farmacomania; a toxicomania; a riscomania.
Mitologia: o mito da heterocura; o mito da perfeição; o mito das drogas leves; o mito
da solidão; o mito da saúde conquistada sem autesforços.
Holotecologia: a farmacoteca; a nosoteca; a gregarioteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a traforoteca; a trafaroteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Autocogniciologia; a Parassemiologia; a Autoconscienciometrologia; a Parapatologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia;
a Farmacologia; a Paraprofilaxia; a Parafisiologia; a Homeostaticologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista enquanto conscin-cobaia da consciex intermissivista; a consener; a conscin evoluciente; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o retomador de tarefa; o intermissivista inadaptado; os compassageiros evolutivos; o tenepessista; o paciente; o reciclante; o inversor; o dependente químico; o alcoolista; o dependente de ansiolíticos; o fissurado em endorfina; o viciado por adrenalina; o cascão; o vampiro energético; o autocorrupto; o anticosmoético.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a retomadora de tarefa; a intermissivista inadaptada; as compassageiras evolutivas; a tenepessista; a paciente; a reciclante; a inversora; a dependente química; a alcoolista; a dependente de ansiolíticos; a fissurada em endorfina; a viciada em adrenalina; a cascona; a vampira energética; a autocorrupta; a anticosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens pathopensenicus;
o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens minidissidens;
o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da abstinência parafisiológica recorrente = a percepção, imediata ou não, da presença de parassinais e parassintomas pela conscin autocorrupta, desistindo, ciclicamente, dos autesforços e recaindo, recorrentemente, no modus operandi patológico; síndrome da abstinência parafisiológica revertida = a percepção imediata da presença de parassinais
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e parassintomas pela conscin autovigilante, mantenedora de autesforços, incansável na reciclagem
até a superação total do modus operandi patológico.
Culturologia: a cultura da doença; a cultura da emoção.
Parassemiologia. Pelos estudos teáticos da Autocogniciologia, eis, por exemplo, alguns
parassinais e parassintomas possíveis de serem observados no holossoma pela conscin lúcida, autovigilante, durante a reciclagem consciencial, na vivência da síndrome da abstinência parafisiológica, a fim de ampliar a autopercepção das alterações no energossoma, psicossoma e mentalsoma:
1. Energossoma: a percepção de parassinais e parassintomas referentes ao energossoma; a sinalética energética parapsíquica pessoal indicativa das antigas companhias; a sensação de
estranheza aos desbloqueios energéticos; a reincidência de padrão energético anterior; a recaída
à intoxicação energética; a recidiva dos bloqueios energéticos.
2. Psicossoma: a percepção de parassinais e parassintomas referentes ao psicossoma;
a saudade; a nostalgia; a melancolia; a irritabilidade; a insegurança; o medo; o ato de sentir-se
sozinho; o ato de sentir falta da antiga amizade ociosa; o incômodo às novas responsabilidades;
a dúvida no desapego aos pseudoganhos; o bem estar na lembrança patológica fugaz; a reincidência das carências afetivas.
3. Mentalsoma: a percepção de parassinais e parassintomas referentes ao mentalsoma;
a patopensenidade; os pensenes anacrônicos; as intrusões pensênicas já conhecidas; a despriorização repentina dos pensenes pró-reciclagens; o retorno de autodefesas espúrias; a recaída nas incoerências.
Fisiologia. Apesar da Fisiologia do corpo físico não ser componente da parafisiologia do
holossoma, devido à interação dos veículos de manifestação da consciência, as alterações na parafisiologia do mentalsoma, psicossoma e energossoma repercutem na Fisiologia Somática. Alguns
sinais e sintomas de apresentação fisiológica podem ocorrer durante a síndrome da abstinência
parafisiológica, tais como, sudorese, tremores de extremidades, alterações sensoperceptivas, delirium, excitabilidade, malestar e pressão na nuca.
Responsabilidade. Na atual Era (Ano-base: 2011) das Reurbanizações Extrafísicas
(reurbex), cabe ao intermissivista, homem ou mulher, a responsabilidade e o exemplarismo pessoal das mudanças no próprio padrão de saúde consciencial a fim de ampliar e qualificar a interassistencialidade às consciências doentes em potencial e inscientes das próprias carências evolutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da abstinência parafisiológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
04. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
06. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
07. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
09. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
10. Autoperdoador: Parapatologia; Nosográfico.
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11.
12.
13.
14.
15.

Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
Síndrome da abstinência da baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA SÍNDROME DA ABSTINÊNCIA
PARAFISIOLÓGICA PELA CONSCIN INTERMISSIVISTA AMPLIA O LIVRE ARBÍTRIO E A ASSISTÊNCIA INTERCONSCIENCIAL, EVITANDO AS AUTOCORRUPÇÕES ESPÚRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conscin intermissivista, apresenta alguma postergação para superar a sinalização da abstinência parafisiológica percebida? Ainda se coloca na
posição de doente consciente infeliz?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de
Autoconsciencioterapia; Revista; Trimestral; 11 enus.; 2 microbiografias; 10 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 13 a 22.
2. Machado, Cesar; A Importância do Auto-Enfrentamento na Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais da
V Jornada de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12;
N. 1; 29 enus.; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 2008; páginas
7 a 17.
3. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; In: Proceedings of the 4th Consciential Health Meeting (Anais da IV Jornada de Saúde da Consciência); Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol.
9; N. S-33; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Londres, UK;
Setembro, 2006; páginas 11 a 28.
4. Vicenzi, Siomara; Enfrentamento da Auto-Sabotagem Através do Traforismo; Artigo; Anais do I Simpósio de Autoconsciencioterapia; Revista; Trimestral; 10 enus.; 1 microbiografia; 12 refs.; Organização Internacional de
Consciencioterapia (OIC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 113 a 123.
5. 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 571 a 676.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs. ; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo; ono; 29 x 21 x 7 cm;
enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
235 a 238 e 242 a 248.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de
Janeiro, RJ; 1994; página 426.
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AU T O RR E SP O NS AB ILI DAD E
(AUTOPRIOROLOGIA)

DESLOCADA

I. Conformática
Definologia. A síndrome da autorresponsabilidade deslocada é o conjunto nosológico
de sintomas presentes no quadro de autassoberbamento acrítico vivenciado pela conscin intermissivista operosa, homem ou mulher, ante pseudodemandas profissionais e / ou mesmo proexológicas, em detrimento da coerência e do autodiscernimento aplicado à seletividade autolúcida ante as
autopriorizações intermissivas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndrome, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable, “que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder; afirmar; assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Século
XVIII. O vocábulo responsabilidade apareceu no Século XIX. A palavra locar deriva também do
idioma Latim, locare, “alugar; arrendar; por; colocar; pousar; postar; dispor; situar; estabelecer”,
de locus, “lugar”. O vocábulo deslocado apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da autorresponsabilidade amaurótica. 2. Parapatologia da
autorresponsabilidade deslocada. 3. Semiologia da responsabilidade pessoal equivocada. 4. Síndrome da autorresposta antisseletiva. 5. Síndrome da autorresponsabilidade acrítica. 6. Parapatologia da autorresponsabilidade ectópica.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da autorresponsabilidade deslocada,
síndrome da autorresponsabilidade deslocada eventual e síndrome da autorresponsabilidade
deslocada crônica são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Autorresponsividade precisa. 2. Seletividade autorresponsável prioritária. 3. Assertividade autorresponsável. 4. Autopriorização responsável. 5. Autorresponsabilidade evolutiva.
Estrangeirismologia: a perda do raison d‟ tre (sentido da vida) devido ao trabalho compulsivo; a conscin workaholic correndo atrás do tempo perdido; a personalidade toujours depassée par les évenements; o misunderstanding na aceitação de tarefas; a importância da adoção de
hobbies lúdicos criativos antiestresse; a conscin survoltée pela carga laboral excessiva; o stress
negativo crônico; o trabalho compulsivo na condição de fuga emocional para nowhere; o despreparo quanto ao compte rendu pós dessomático ao evoluciólogo; a personalidade indisponível em
surménage permanente; o indivíduo unreliable and irresponsable; o hábito de passar juste a côté
dos megacompromissos autevolutivos; o way of life irresponsável; o Melexarium; o Intencionarium; o Intermissarium; o Proexarium; o Reflexarium.
Atributologia: predomínio dos atributos somáticos, notadamente da falta de autodiscernimento quanto à Autopriorologia.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sacrifício
não, satisfação. Laborterapia: trabalho autocurativo. Trabalho pode matar. Compulsão: autescravização acrítica. Deveres cosmoéticos curam. Trabalho: desafio autoproexológico. Autorresponsabilidade é liberdade. Operosidade sem compulsividade.
Proverbiologia. A adoção flexível das sábias máximas atinentes à responsabilidade:
– Não se pode acertar todas. Quem mata o tempo morre mais cedo. O relógio e o calendário,
quando mal empregados, abreviam a vida. Quem desrespeita o tempo evolutivo atrai a incompletude.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprodutividade amaurótica; a autopensenização autoculposa; a autopensenidade calcada na autovitimização; a importância dos autopensenes
retilíneos, racionais, construtivos e cosmoéticos aplicados às tarefas proexológicas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o materpensene operoso acrítico; a resistência autodefensiva às fôrmas holopensênicas laborais tirânicas causadoras de autassédio; a pensenidade autocriativa irresponsável; a autopensenização autocorrupta; a higiene autopensênica constante para dissolução do holopensene profissional operoso assediador; a ausência da autopensenidade cosmolínea.
Fatologia: a produtividade sem autodiscernimento; as carências afetivas cronicificadas
na origem do trabalho excessivo não prioritário; a condição da conscin portadora de dissonância
decisória crônica comprometendo a assunção de responsabilidades prementes; as recins cirúrgicas
sempre adiadas; o “erro de objeto” nas autopriorizações evolutivas; a sobrecarga irresponsável
despercebida; o desrespeito aos limites da fisiologia somática; o quadro sindrômico da conscin
autovitimizada; a falta de seletividade na escolha e comprometimento com multitarefas; o perfeccionismo na condição de caricatura da autorganização; a condição da criança carregando o peso
da responsabilidade pelos pais imaturos; a “carreira solo” onerando os amparadores; o arrimo de
família auteleito; a autorreflexão negligenciada nas decisões de destino; a vida laboral transformada em “esporte radical suicida”; os interesses e dileções irresponsáveis; as sensações difusas de
baixa autestima afetiva, intelectual e parapsíquica do trabalhador compulsivo; a falta de resolutividade autevolutiva; o excesso de encargos justificando a baixa produtividade gesconográfica; os
amores errados e paixonites imaturas criando responsabilidades futuras; a fuga sistemática às autorresponsabilidades autevolutivas; a dessoma prematura na condição de “solução final” para
frustrações autevolutivas; a negligência autopesquisística deixando “passarem batidas” as megaoportunidades autevolutivas; a Sintomatologia da esquiva; a autopermissividade irresponsável; os
esquemas mentais anacrônicos presentes na conduta responsável distorcida; os males do temperamento obsessivo; os compromissos assistenciais cotidianos descumpridos devido aos excessos somáticos; o trabalho escravo autoimposto sobrecarregando a rotina; o descumprimento do acordo
intermissivo solene assumido; a matriz mental cartesiana dificultando a apreensão do paradigma
consciencial, das autoconvicções intermissivas e do desenvolvimento parapsíquico responsável;
as doenças psicossomáticas autoimunes causadas por encargos excessivos; a negligência quanto
aos 12 Megaconceitos da Conscienciologia; a utilização autolúcida da laborterapia; o prazer natural advindo da tarefa construtiva bem feita; a matriz mentalsomática otimista necessária à reeducação autotemperamental; a autorresponsabilidade evolutiva realista, livre de pressões emocionais; a “arte do descanso” sem autoculpas mortificadoras; a compreensão dos benefícios do sobrepairamento emocional; a paciência autocompreensiva quanto às idiossincrasias próprias e alheias;
o reescalonamento inteligente inevitável dos compromissos intermissivos; a benção do autodiscernimento ao modo de bússola consciencial aplicada à seletividade laboral; a satisfação íntima
oriunda do epicentrismo responsivo autolúcido; a responsabilidade proexológica pela conquista
do estágio da autolibertação evolutiva; o senso de responsabilidade sadia inato, sem autossacrifícios; a eleição correta de prioridades quanto aos paradeveres intermissivos; a autopesquisa confrontatória sadia evitando a compulsividade laboral; a responsabilidade tarística quanto à tarefa
prioritária da autogescon; a autorresponsabilidade inadiável sobre a polimatia e a erudição seriexológica; o enfrentamento sobranceiro dos dramas evolutivos na condição de desafios naturais;
o alívio das recins autolúcidas corrigindo desvarios profissionais; a boa prática madura do “isto
não é para mim”; as autoprescrições responsáveis na ordem do dia; a autoflexibilidade inteligente
na adoção do plano B, sem estresse negativo; as autorresponsabilidades justas e cosmoéticas na
ordem de primoprioridades (pripri).
Parafatologia: o autexemplarismo multidimensional e a verbação autorrecinológica preenchendo a ficha evolutiva pessoal (FEP); a necessidade premente de vivências bioenergéticas
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autolúcidas com o estado vibracional (EV) profilático; as para-habilidades parapsíquicas neodescobertas empregadas de modo responsável; a saúde holossomática comprometida pelo estresse
crônico devido às escolhas laborais equivocadas; a labilidade parapsíquica psicossomática aumentada pelo trabalho compulsivo; a Parapatologia do ônus do “sim”; a ignorância quanto à parafisiologia holossomática; o travão no desenvolvimento da autopsicofonia e da ectoplasmia Assistenciais devido ao cansaço físico; as assins crônicas jamais sanadas devido à autodispersão da estafa crônica; a negligência quanto à inteligência evolutiva (IE); a autorresponsabilidade tenepessística minimizada pela autodesorganização; o açodamento parapsíquico devido ao excesso de atividades dispensáveis; o exaurimento físico prejudicando a performance ectoplástica; a interpretação equivocada quanto à pressão proexológica exercida pela autoparaprocedência cursista; a holomemória bloqueada pela estafa mental e física; a exaustão holossomática impedidora da sociabilidade sadia; a agenda excessiva impedidora da vida parassocial revitalizadora; o desenvolvimento
parapsíquico possível graças à homeostase holossomática cultivada e preservada pelas técnicas
recinológicas e bioenergéticas; o pronto atendimento às demandas interassistenciais e multidimensionais diuturnas; as cláusulas pétreas auto e maxiproexológicas respeitadas e aplicadas com
sabedoria; as autorretrocognições agregando neorresponsabilidades à FEP do intermissivista autolúcido; a responsividade imediata à autossinalética energoparapsíquica; os autoparadeveres tarísticos cumpridos; o autoparapsiquismo responsável; a disponibilidade natural à assunção de neomegarresponsabilidades autevolutivas visando o autorrevezamento multiexistencial futuro; as autorresponsabilidades procendenciais priorizadas; a pronta receptividade autolúcida às orientações
dos amparadores apontando o fluxo de neotarefas parapsíquicas interassistenciais prioritárias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo impulsividade-precipitação; o sinergismo megafoco-pripri; o sinergismo dedicação–obstinação cosmoética; o sinergismo problemática-solução; o sinergismo demanda-atendimento; o sinergismo autoproéxis-maxiproéxis; o sinergismo mérito-esforço.
Principiologia: o princ pio “não estou para isto”; o princípio do ônus do não; o princípio da autorresponsabilidade relativa; o princípio da priorização autevolutiva; o princípio da
autoprodutividade gesconológica prioritária; o princípio da descrença (PD); o princípio da
prontidão assistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos intermissivos; os códigos pessoais para assunção de responsabilidades; o código de conduta; o códego; o codex subtilissimus.
Teoriologia: a teoria da reciclogenia autocurativa; a teoria intermissiva gesconográfica; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria holossomática; a teoria da autocriatividade responsável; a teoria da autorreconciliação; a teoria da autobenignidade.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da madrugada; a técnica das pequenas tarefas; a técnica da desdramatização; a técnica da intersecção de linhas
afins; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o labcon autorresponsável sadio; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Epicentrismologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisível da Reciclologia.
Efeitologia: o efeito imediato das irresponsabilidades; o efeito mediato das autorresponsabilidades adiadas; o efeito tardio da retomada de responsabilidade; o efeito imprevisto da
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falta de responsabilidade grupal; o efeito arriscado da responsabilidade equivocada; o efeito nocivo da responsabilidade excessiva; o efeito benéfico das responsabilidades compartilhadas.
Neossinapsologia: as neossinapses impedidas pela estafa mental; as neossinapses desperdiçadas; as neossinapses desconstruídas pela falta de verbação; as neossinapses reciclogênicas; as neossinapses impactantes; as neossinapses da conscin antenada; as neossinapses do atilamento consciencial.
Ciclologia: o ciclo das tarefas proexológicas; o ciclo das soluções criativas; o ciclo da
responsabilidade autocrítica; o ciclo das desmotivações; o ciclo circadiano; o ciclo da espiral
evolutiva; o ciclo das oportunidades perdidas.
Enumerologia: a responsabilidade relativa; a responsabilidade atendida; a responsabilidade cumprida; a responsabilidade assumida; a responsabilidade dispensada; a responsabilidade
individual; a responsabilidade alheia.
Binomiologia: o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio admiração-discordância; o binômio retribuição-contribuição; o binômio proposição-aceitação; o binômio patológico autoculpa-autovitimização; o binômio trabalho-descanso; o binômio haveres-deveres;
o binômio seletividade-prioridade; o binômio autorresponsabilidade–pacificação íntima; o binômio homeostase–estado de graça.
Interaciologia: a interação regime pessoal de sono–regime pessoal de repouso; a interação homem-máquina; a interação higiene mental–Higiene Consciencial; a interação produção
evolutiva–férias pesquisísticas; a interação FEP–currículo pessoal; a interação profissão-proéxis; a interação homeostase psicológica–homeostase holossomática.
Crescendologia: o crescendo objetividade-megafoco; crescendo dificuldade-autenfrentamento; o crescendo desafio-automotivação.
Trinomiologia: o trinômio boa intenção–boa vontade–autodiscernimento; o trinômio
iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autocognição-heterocognição-retrocognição; o trinômio agenda-compromisso-responsabilidade; o trinômio (da responsabilidade) instransferível–inadiávell–transmissível; o trinômio obrigação-retribuição-contribuição.
Polinomiologia: o polinômio stress-distress-eustress-neustress; o polinômio parcimônia-moderação-comedimento-sobrepairamento; o polinômio demanda-análise-ponderação-decisão; o polinômio consciência-responsabilidade-recéxis-recin; o polinômio CI-proéxis-compléxis-autorrevezamento; o polinômio conciliatório demandas profissionais–demandas autevolutivas–
–demandas autoproexológicas–demandas maxiproexológicas; o polinômio trabalho-pausa-produção-avaliação.
Antagonismologia: o antagonismo entusiasmo (vontade emocional) / automotivação
(vontade racional); o antagonismo alta produtividade cega / alta produtividade lúcida; o antagonismo autoculpa / responsabilidade; o antagonismo autorresponsabilidade assistencial / dolce
far niente assistencial; o antagonismo pusilanimidade / coragem evolutiva; o antagonismo omissão deficitária / omissuper; o antagonismo trabalho escravo / voluntariado.
Paradoxologia: o paradoxo da alta produtividade profissional em detrimento da autoprodutividade proexológica; o paradoxo de quanto mais responsabilidade mais liberdade consciencial; o paradoxo do pai ultrarresponsável desamparando a família pela dessoma prematura,
pelo excesso de trabalho, cuja razão era o amparo à família; o paradoxo da sobrecarga profissional na condição de fuga de encargos proexológicos; o paradoxo do vazio existencial (melin) encoberto pela agenda cheia; o paradoxo da autorresponsabilidade pelos atos imaturos alheios;
o paradoxo da responsabilidade irresponsável; o paradoxo da vida parapública megarresponsável no anonimato do Serenão.
Politicologia: a discernimentocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; as leis da autorresponsabilidade evolutiva;
as leis da Maxiproexologia; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a hipengiofobia; a neofobia.
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Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a “fórmula furada”
dos prêmios de consolação na síndrome do eu mereço; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da
hiperatividade; a síndrome do coelho maluco; a síndrome de burnout; a síndrome de abstinência
da Baratrosfera (SAB); a síndrome de Atlas; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de
Sísifo; a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome bipolar; a síndrome do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).
Maniologia: a mania de “carregar o mundo nas costas”; a mania do controle sobre fatos,
objetos e pessoas, sem autocontrole; a mania do excesso de atividades; a mania de não assumir
demandas parapsíquicas proexológicas; a mania de “empurrar com a barriga”.
Holotecologia: a autodiscernimentoteca; a laboroteca; a gesconoteca; a evolucioteca;
a proexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Coerenciologia; a Autabsolutismologia; a Interassistenciologia; a Autodescrenciologia; a Taristicologia; a Autocosmovisiologia; a Proexologia; Autodiscernimentologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a isca humana inconsciente; o ser disperso; o ser interassistencial não assumido; a conscin irresponsável; a conscin responsiva sem critério; a vítima do excesso de responsabilidade; a conscin laboriosa; a personalidade centralizadora; a conscin assimilada.
Masculinologia: o intermissivista; o perfeccionista; o produtor braçal; o operário amaurótico; o responsável; o co-responsável; o proexista; o voluntário; o projetor inconsciente; o parapsiquista deseducado; o controlador; o solista; o produtor ectópico.
Femininologia: a intermissivista; a perfeccionista; a produtora braçal; a operária amaurótica; a responsável; a co-responsável; a proexista; a voluntária; a projetora inconsciente; a parapsiquista deseducada; a controladora; a solista; a produtora ectópica.
Hominologia: o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens irresponsabilis; o Homo
sapiens compromissus; o Homo sapiens obligatus; o Homo sapiens responsus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens acriticus; o Homo obtusus; o Homo
sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da autorresponsabilidade deslocada eventual = o quadro nosológico gerado pelo excesso temporário de atividades, no atendimento a projetos secundários; síndrome da autorresponsabilidade deslocada crônica = o quadro nosológico gerado pelo excesso
habitual de atividades, no atendimento a projetos simultâneos secundários.
Culturologia: a cultura do trabalho pelo trabalho; a cultura da operosidade sem discernimento; a cultura da preguiça evolutiva; a cultura da autorresponsabilidade justa; a cultura da
procrastinação; a cultura da indolência; a cultura de resultados quantitativos a qualquer preço.
Efeitos. Eis, a título de exemplo, 11 consequências nefastas da síndrome da autorresponsabilidade deslocada, na ordem alfabética, com o objetivo de ilustrar efeitos colaterais patológicos a serem evitados:
01. Antitenepessismo. O estresse holossomático diário gerando desempenho medíocre
na tenepes meia-força.
02. Bloqueio. A sobrecarga física excessiva sobre a memória cerebral e paracerebral,
gerando bloqueios mnemônicos recorrentes (brancos mentais).
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03. Consumismo. As falsas compensações emocionais gerando o consumismo irresponsável compulsivo e o endividamento financeiro.
04. Depressão. A falta de escuta das reais necessidades evolutivas gerando depressão
na condição de fuga da melin, não diagnosticada.
05. Dessoma. As enfermidades derivadas do autassoberbamento desnecessário e irresponsável gerando a prematuridade da dessoma.
06. Dissonância. O desalinhamento entre compromissos intermissivos e atividades intrafísicas não prioritárias gerando conflitos emocionais devido à dissonância autocognitiva.
07. Doenças. A alimentação desregrada para descarregar o ansiosismo crônico gerando
doenças evitáveis.
08. Estresse. O excesso de responsabilidades gerando estresse crônico impedidor da
homeostase holossomática.
09. Fuga. A ausência do ônus do “não” gerando impedimentos à assunção de neorresponsabilidades críticas evoluídas.
10. Recesso. Os excessos nas atividades profissionais e proexológicas gerando recessos
projetivos e parapsíquicos.
11. Sedentarismo. O cansaço crônico do excesso de atividades gerando o sedentarismo
intelectual, parapsíquico e interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da autorresponsabilidade deslocada, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Acabativa falha: Experimentologia; Nosográfico.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Ansioliticometria: Equilibriologia; Neutro.
04. Atividade homogênea: Autexperimentologia; Neutro.
05. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
06. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
07. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
08. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
09. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
10. Conscin perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
11. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
12. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
13. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
14. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.

A SÍNDROME DA AUTORRRESPONSABILIDADE DESLOCADA INDICA FISSURAS CONSCIENCIAIS DO AUTODISCERNIMENTO QUANTO À COERÊNCIA DAS AUTOPRIORIZAÇÕES
MAXIPROEXOLÓGICAS PRÉ-ASSUMIDAS NA INTERMISSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe se desonerar do excesso de trabalho ectópico? Descentraliza e delega tarefas para evitar a síndrome da autorresponsabilidade deslocada?
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SÍ ND R OME D A AU T OSS AN TI FI C AÇ ÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da autossantificação é o estado mórbido caracterizado pelo
quadro clínico no qual predomina o distúrbio da conscin imatura, rendida, de modo ingênuo ou
melífluo, à defesa permanente e prioritária da própria imagem pública, emoldurada pela auréola
da santidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto provém do
mesmo idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. 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.
Sinonimologia: 1. Síndrome da beatificação. 2. Síndrome da canonização. 3. Mania
religiosa da autossantificação. 4. Pseudossantificação.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da autossantificação, síndrome da autossantificação idealista e síndrome da autossantificação cabotina são neologismos técnicos da
Parapatologia.
Antonimologia: 1. Excomunhão. 2. Maldição religiosa. 3. Inquisição.
Estrangeirismologia: o superlobby da sacristia; a performance profissional, social, santificadora.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do misticismo fanático; os egopensenes; a egopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os sacropensenes; a sacropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os patopensenes;
a patopensenidade.
Fatologia: o anacronismo; a escolha imatura; o fascínio de grupo; a repressão; a dependência psicológica; a genuflexão; a idolatria; o carolismo; a beataria; a santimônia; os flagícios;
a lavagem subcerebral; a acídia; a acrasia; o acriticismo; o passadismo; a extravagância; a superstição; a pseudossantidade; a construção de imagem de santidade pública (ídolo, ícone) de si própria; a adoração consentida pela pessoa; a exaltação paroxística da simpatia pessoal, mesmo contra a verdade dos fatos óbvios; as eminências pardas; os apelos sugestionadores de superstições;
as falácias canônicas medievalescas; o controle comocional das massas humanas impensantes;
a robéxis; a santidade deliberada profissional; o ideal da santificação; o empenho para a autoinscrição no rol dos santos ou hagiografia; a construção da vida de santidade com água benta; a criação despudorada da aura de veneração; a autexpressão melíflua revestida de sacralidade; as ações
histriônicas calculadas; as máscaras de bondade; a incongruência do caráter íntimo com a humildade pública; o falseamento dos hábitos considerados santos; a automaquilagem dos trafares;
o autengrandecimento dissimulado do próprio ego; a busca pela aclamação popular; a defesa prioritária e empedernida da autobiografia; a indução da concessão de cidadanias; a tacon; a demagogia religiosa; a edulcoração do homossexualismo; a apologética antibiológica do celibato; a solteirice demagógica; o posicionamento conscienciológico de encarar a tarefa do esclarecimento
(tares), mais complexa, difícil e antipática, à frente da tarefa da consolação (tacon), antinorma em
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face das legiões de pessoas ainda buscando as tapeações da santidade oca e da demagogia do populismo (poujadisme), fugindo da verdade, da autenticidade e da fidedignidade da explicitação
dos conteúdos dos fatos e parafatos; o nicho santificador; a fabricação dos “santos”; as religiões
incubadoras dos pseudossantos; a capa da santidade.
Parafatologia: os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs); as evocações
doentias inconscientes; as interações autassédios-heterassédios; a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico das carências conscienciais retroalimentadas.
Principiologia: a luta contra o princípio da descrença; o princípio espúrio dos fins justificarem os meios.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código
grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abarcando o incentivo às dependências interconscienciais.
Tecnologia: as técnicas de manipulação interconsciencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos desequilibradores dos autenganos reiterados.
Enumerologia: a pseudocandura; a pseudobenignidade; a pseudofragilidade; a pseudossimplicidade; a pseudopureza; a pseudoimpecabilidade; a pseudobeatitude.
Binomiologia: a falta do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio santidade-pecado; a ausência do binômio admiração-discordância; o excesso do binômio egão-orgulho.
Interaciologia: a interação indissociável santos-fiéis.
Trinomiologia: o trinômio filáucia-solércia-perfídia; o trinômio astúcia-artimanha-embuste; o trinômio edulcorações-pieguismos-hipocrisias; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral.
Polinomiologia: as apresentações esmeradas pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto; os
jargões pseudassistenciais do polinômio caridade-piedade-humildade-tolerância.
Antagonismologia: o antagonismo liderança suntuosa / liderados indigentes; o antagonismo canonização / excomunhão; o antagonismo exposição / acobertamento.
Paradoxologia: o suporte paradoxal extrafísico às pretensões autossantificadoras pelos
assediadores e guias amauróticos gerando psicóticos e megalomaníacos religiosos; o paradoxo
da humildade orgulhosa.
Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a clerocracia; a idolocracia; a gurucracia;
a asnocracia; a cleptocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço ectopicamente direcionada à autobiografia da personalidade.
Filiologia: a egofilia exacerbada.
Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a religiomania; a beatomania; a misticomania; a toxicomania do incenso.
Mitologia: a mitificação técnica profissional; o mito da canonização; a autescravização
aos mitos multimilenares; o mito da santidade desbancado pela Autoconscienciometrologia; o mito da perfeição.
Holotecologia: a dogmaticoteca; a oniroteca; a idiotismoteca; a absurdoteca; a mitoteca;
a mesmeticoteca; a psicopatoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psiquiatria; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Sexossomatologia; a Soteriologia; a Hagiologia; a Teologia; a Teomitografia; a Teomitologia; a Onirologia; a Acriticologia; a Dogmatologia; a Enganologia; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade psicopática; a pessoa fanática.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o homem considerado santo; o guru; o religioso profissional; o fingidor de santo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a mulher considerada
santa; a religiosa profissional; a santinha do pau-oco; a santa fingida.
Hominologia: o Homo sapiens narcissus; 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: síndrome da autossantificação idealista = a evidenciada pelo jovem noviço, ingênuo candidato ao sacerdócio profissional no seminário; síndrome da autossantificação
cabotina = a evidenciada pelo idoso bispo católico, veterano cultor da pedofilia na intimidade
acobertada da sacristia.
Culturologia: os megaidiotismos culturais; os idiotismos culturais históricos; a cultura
de crenças, dogmas, sacralizações e santificações; os cultos ao passado; a cultura clerical da
tradição-família-propriedade; a cultura medievalesca do Opus Dei; a cultura da celebridade religiosa; a cultura da holomaturidade evolutiva tarística.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da autossantificação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
03. Anticético: Parapatologia; Nosográfico.
04. Antinorma da Conscienciologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
06. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
08. Beatice: Psicossomatologia; Neutro.
09. Cabotinismo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Falsidade objetal: Intrafisicologia; Neutro.
12. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
13. Jogo da religião: Holomaturologia; Nosográfico.
14. Mitoclastia: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Santificação: Parassociologia; Neutro.
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O PORTADOR, OU PORTADORA, DA SÍNDROME DA AUTOSSANTIFICAÇÃO EM CERTOS CASOS PODE ATÉ DEMONSTRAR BOA INTENÇÃO, PORÉM, EM NENHUM CASO
EVIDENCIA DISCERNIMENTO COSMOÉTICO EVOLUTIVO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os casos da síndrome da autossantificação? Você defende algum fã-clube de pseudossantos?
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SÍNDROME

BANALIZAÇÃO DO AUTODIAGNÓSTICO
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)

DA

I. Conformática
Definologia. A síndrome da banalização do autodiagnóstico é o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico no qual predomina o comportamento tíbio da conscin frente à determinada imaturidade, irracionalidade, disfuncionalidade, pertúrbio, patologia, parapatologia ou enfermidade, mantendo postura esquiva ao autenfrentamento, reperspectivação eufemística do autotrafar, distorção complacente da autoimagem e minimização do senso da necessidade de autocura.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo banal deriva do idioma Francês, banal, “pertencente ao suserano; comum aos habitantes da vila”, de ban, “proclamação do suserano
em seu território; comum; sem originalidade”. Apareceu no Século XVIII. A palavra banalização
surgiu no Século XIX. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo diagnóstico deriva do idioma Francês, diagnostic, e este do
idioma Grego, diagnóstikós, “capaz de distinguir, de discernir”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autocomplacência estagnadora. 2. Autoperdoamento estagnante.
3. Procrastinação autoconsciencioterápica.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da banalização do autodiagnóstico, síndrome da banalização do autodiagnóstico sutil e síndrome da banalização do autodiagnóstico intensa são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autexigência aceleradora de recin. 2. Autoimperdoamento. 3. Autaceleração evolutiva. 4. Autossinceridade diagnóstica.
Estrangeirismologia: o timing da mudança; a glasnost frente a si mesmo; o diagnóstico
face-to-face; o portfolio de mazelas pessoais; a visão light de si mesmo; o au revoir para a oportunidade evolutiva; o check-list de autocuras.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à identificação do autodiagnóstico.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Diagnosticar
para tratar.
Coloquiologia: o estilo deixa isso quieto; o hábito de colocar pedra sobre o assunto;
o questionamento se incomodar para quê?; o jeitão de ser na zona de conforto.
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – O pior cego é aquele que não quer
ver.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal banalizador do autodiagnóstico; a infiltração patopensênica no processo consciencioterápico; o clima autopensênico anticonsciencioterápico; a autopensenidade paraterapêutica; o remodelamento ortopensênico; os antipensenses; a antipensenidade; os autobenignopensenes; a autobenignopensenidade.
Fatologia: a falha na progressão da autoconsciencioterapia; o autenfrentamento a ver
navios; o abortamento da recin; o arrefecimento da autevolução; a instintividade autodefensiva;
a autovitimização disfarçada; a baixa percepção de auteficácia consciencioterápica; a antirremissibilidade consciencioterápica; o indiferentismo doentio quanto à possibilidade de mudança; a inadaptação do intermissivista; o ato de abrir mão da saúde consciencial; as falhas do autexemplo
paraterapêutico a promover o desserviço coletivo; as piadas cáusticas sobre si mesmo; a autexposição vitimizada própria de pseudabertismo; a exposição calculada do minitrafar para despistar
a abordagem ao megatrafar; a inabilidade pessoal em lidar com os estímulos geradores de disso-
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nância cognitiva no dia a dia; o cinismo autoleniente; a ostentação pseudograciosa da imaturidade
a demonstrar desleixo na reciclagem intraconsciencial; a indiferença quanto à possibilidade de ser
mais saudável; a correnteza instintiva antirrecin a boicotar os movimentos de autossuperação;
a barganha no acompanhamento do prontuário pessoal; a formação de opinião anticonsciencioterápica; a autoridade moral bruxuleante; o constructo pessoal melífluo; o olhar saltuário patognomônico da postura esquiva; a amenização da autorrealidade enquanto saída para o conflito do autenfrentamento; as escusas infindáveis após o vexame social; o brilho opaco do sorriso de constrangimento; o negocinho evolutivo da autopercepção; a ânsia por discursar sobre si para fazer
valer a justificativa verdadeira e camuflar as incoerências; o mecanismo de defesa do ego (MDE)
da racionalização; o megafoco terapêutico; a postura pessoal de agente de saúde consciencial;
a vontade javalínica; o êxito da estratégia autoterápica; o gosto pelo melhor de si recém-adquirido
após o triunfo autoconsciencioterápico; o alívio em abrir mão das máscaras sociais; o ato de aproveitar por completo a chance evolutiva; a irresistibilidade da autorganização; o bem-estar em admitir a autorrealidade consciencial; a autaceitação incondicional; a suavidade prazerosa da autobenignidade; a leveza transbordante do aprazimento autoconscienciométrico gerador de autenticidade consciencial; o desabrochar da eudemonia consciencioterápica frente à aceitação da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); a extinção cirúrgica dos medos e conflitos íntimos; o ortabsolutismo pacificador.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o diálogo transmental sobre os dados parassemiológicos pessoais;
a projeção pictográfica sobre o erro recorrente; a acareação extrafísica; a ausência de máscaras
parassociais; a retratação extrafísica; a paragratidão; a chuveirada de ideias verponológicas telepatizadas; os paraconstructos alinhados à realidade consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergismo intraconsciencial autoconsciencioterapeuta-evoluciente; o sinergismo fatos-parafatos na construção da autocognição; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio no escondimento da autorrealidade; o sinergismo cérebro-paracérebro na autoinvestigação; o sinergismo exaustividade-detalhismo.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio de ninguém
curar ninguém; o princípio da assunção do valor pessoal sempre envolver perdas; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evitando a repetição dos erros;
o código de conduta pessoal diante da constatação do autodiagnóstico.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teoria do porão consciencial; a teoria
da inteligência evolutiva (IE) aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica da circularidade; a técnica da ação pelas pequenas coisas; a técnica da ação
pelas prioridades; a técnica das 50 vezes mais; a técnica das compensações intraconscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico radical da
Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito negativo da banalização do autodiagnóstico sobre a força presencial; o efeito obnubilante das mentiras criadas sobre si.
Neossinapsologia: a procrastinação de performances evolutivas inibidora da formação
de neossinapses.
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Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo diagnóstico-tratamento-neodiagnóstico-neotratamento.
Enumerologia: a síndrome da banalização do autodiagnóstico simples; a síndrome da
banalização do autodiagnóstico complexa; a síndrome da banalização do autodiagnóstico disfarçada; a síndrome da banalização do autodiagnóstico ostensiva; a síndrome da banalização do
autodiagnóstico exacerbada; a síndrome da banalização do autodiagnóstico atenuada; a síndrome
da banalização do autodiagnóstico revertida.
Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio banalização de trafares–negligência
dos trafores.
Interaciologia: a interação vida inavaliada–desculpa esfarrapada; a interação ideia
preconcebida–realidade despercebida; a interação inquietação agônica–tergiversação; a interação irresponsabilidade–ausência de conquistas marcantes; a interação pusilanimidade–fraqueza
moral; a interação autorreferenciamento patológico–pose acobertadora; a interação acuidade
autavaliativa–glasnost consciencial.
Crescendologia: o crescendo doença-remissão.
Trinomiologia: o trinômio patológico acriticismo-murismo-pusilanimidade.
Polinomiologia: o polinômio autoconsciencioterápico investigação-diagnóstico-enfrentamento-superação.
Antagonismologia: o antagonismo trafor / trafar; o antagonismo reciclagem / autestagnação; o antagonismo valor cosmoético / autocorrupção; o antagonismo fluxo evolutivo / zona de
conforto; o antagonismo vontade de mudar / autoleniência; o antagonismo taquirritmia / ansiosismo; o antagonismo autorremissibilidade consciencioterápica / engavetamento do projeto de
recin.
Paradoxologia: o paradoxo calmaria de superfície–agitação profunda.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia;
a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução para todos; as leis da
proéxis; as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a assistenciofilia; a autognosiofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a neofilia; a patofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a assistenciofobia; a autognosiofobia; a conscienciofobia;
a cosmoeticofobia; a fronemofobia; a hipengiofobia; a patofobia.
Sindromologia: a síndrome da banalização do autodiagnóstico; a síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome de Peter
Pan.
Maniologia: a mania de fazer pouco caso diante da necessidade de mudança.
Mitologia: o mito de não ser capaz de lidar com o travão pessoal; o mito da evolução
fácil.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a heuristicoteca;
a experimentoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia;
a Paraprofilaxia; a Paracerebrologia; a Paraclínica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o agendador consciencioterápico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paratecnólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a agendadora consciencioterápica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a paratecnóloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da banalização do autodiagnóstico sutil = a piadinha pública
deslocada sobre o autotrafar; síndrome da banalização do autodiagnóstico intensa = a indiferença
cronicificada assumida e declarada quanto à mazela pessoal.
Culturologia: a cultura da superficialidade.
Sequência. Sob a ótica da Parapatologia, a síndrome da banalização do autodiagnóstico é manifestação consciencial nosológica composta por sequência de, pelo menos, 8 itens,
descritos em ordem cronológica:
1. Autopercepção: a constatação do trafar exigindo recin.
2. Dificuldade: o contrafluxo inicial na implementação da autocura.
3. Desistência: a falta de persistência consciencioterápica.
4. Fuga: a adoção de postura esquiva ao enfrentamento.
5. Inquietação: o conflito íntimo entre a acomodação versus a meta da autocura.
6. Revisão: o alívio do conflito através da revisão autodiagnóstica tendenciosa.
7. Banalização: a reperspectivação eufemística, light, sobre si.
8. Antirrecin: o arrefecimento final da necessidade de recin.
Tabelologia. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis 10 exemplos de trafares
passíveis de interpretação eufemística pela conscin com síndrome da banalização do autodiagnóstico, descritos em ordem alfabética:
Tabela – Aspectos do Autotrafar versus Banalização do Autodiagnóstico
Nos

Autotrafar

Banalização do Autodiagnóstico

01.

Acomodação

“Sou tranquilo...”

02.

Ansiedade

“Tenho urgência!”
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Nos

Autotrafar

Banalização do Autodiagnóstico

03.

Arrogância

“Sou o melhor mesmo!”

04.

Autovitimização

“Sou rigoroso comigo...”

05.

Beligerância

“Tenho muita energia!”

06.

Hipercriticismo

“Sou agudo e perspicaz!”

07.

Prepotência

“Tenho que me posicionar!”

08.

Prolixidade

“Quero esclarecer melhor...”

09.

Sociosidade

“Não quero atritos...”

10.

Vaidade

“Sou muito interessante...”
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da banalização do autodiagnóstico, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Evoluciente: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
06. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
07. Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
08. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
09. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
10. Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia; Homeostático.

A SÍNDROME DA BANALIZAÇÃO DO AUTODIAGNÓSTICO
EVIDENCIA ABORDAGEM EUFEMÍSTICA DO EVOLUCIENTE
À CONDIÇÃO AUTOCONSCIENCIOTERÁPICA, PRODUTORA
DE PREJUÍZOS INEQUÍVOCOS À SAÚDE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica mecanismo consciencial compatível
com a síndrome da banalização do autodiagnóstico? Quais as ferramentas pessoais usadas para
prevenir essa condição?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Marco; Síndrome da Banalização dos Autodiagnósticos; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 2-S; Seção: Painel; 1 E-mail; 10 enus.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas 98 a 102.
2. Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de
Autonconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 2 E-mails; 12 enus.; 2 minicurrículos; 10 refs.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2007; páginas 13 a 22.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
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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; página 89.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 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
571 a 676.

M. A. A.
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SÍNDROME

DA
DISPERSÃO CONSCIENCIAL
(ANTIEVOLUCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A síndrome da dispersão consciencial é o estado nosológico caracterizado
pelo conjunto de sinais, sintomas ou traços presentes na manifestação da conscin intermissivista,
homem ou mulher, tendente à desorganização, desconcentração mental, perdularismo, desviacionismo, escapismo, subterfúgio e dissipação de esforços quanto às priorizações evolutivas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndrome, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra dispersão procede do idioma Latim,
dispersio, “dispersão; repartição; distribuição”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da dispersividade evolutiva. 2. Síndrome da antiautopriorização evolutiva. 3. Sintomatologia da dispersividade consciencial. 4. Digressão antievolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da dispersão consciencial, síndrome da
dispersão consciencial camuflada e síndrome da dispersão consciencial evidente são neologismos técnicos da Antievoluciologia.
Antonimologia: 1. Autocentragem consciencial. 2. Focagem no prioritário. 3. Circunspecção técnica antidispersiva. 4. Determinação evolutiva. 5. Estratégia evolutiva. 6. Acatalepsia.
Estrangeirismologia: o modus vivendi desregrado; o embromation proexológico; a falta
de upgrade nas realizações; o nonsense evolutivo; o dolce far niente enquanto norma de vida;
o modus faciendi desorganizador; o megalocus disperso.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Megafocologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dispersividade: armadilha antievolutiva. Dispersão consciencial: escapismo. Dispersão: megafoco ausente.
Coloquiologia: – O ato de correr em círculos; o ato de sonhar acordado; o ato de escrever na água; o ato de dar rasteira no vento; o ato de colocar o carro à frente dos bois; o ato de
deixar a vida passar em brancas nuvens; o ato de não ter os pés no chão.
Citaciologia. Eis o pensamento de George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair
(1903–1950): – Ver o que temos diante dos nossos narizes requer um constante esforço.
Proverbiologia: – “Não deixar para amanhã o realizável hoje” simboliza a evitação da
autodispersividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; o holopensene da desorganização; a dromomania pensênica; os circumpensenes; a circumpensenidade; os entropopensenes;
a entropopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da reorganização proexológica; o exercício da linearidade autopensênica.
Fatologia: os indícios de indisciplina mental; os gaps atencionais gerando problemas no
dia a dia; a evidente dificuldade de organização nos setores da vida intrafísica e consciencial;
a vida submissa às inutilidades omnipresentes; o dispêndio de tempo e energia para a realização
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de tarefas cotidianas; a autossucumbência aos caprichos da imaginação; a aceleração mental desordenada; a ineficiência do córtex pré-frontal na filtragem de estímulos; o hábito de não manter
a suficiente atenção (foco) com o empenho adequado (priorização); a dissonância proexológica;
o porão consciencial na adultidade; a irresponsabilidade enquanto norma pessoal; a simpatia improdutiva; a aparente inofensividade das amizades ociosas; as omissões deficitárias; o ato de sair
do leito da estrada evolutiva para o acostamento da regressão; os talentos desperdiçados; o ato
de girar em torno do próprio eixo sem sair do lugar; a desconsideração evolutiva expressa na
autodesorganização; o descompromisso com a realidade; a autopesquisa enquanto ferramenta útil
para o entendimento do fator desencadeante da dispersão pessoal; a autoconscienciometria; a autoconsciencioterapia; a recin, prioritária, de hábitos arraigados; a reestruturação intraconsciencial.
Parafatologia: a dispersividade quanto a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a indiferença quanto à multidimensionalidade; a esnobação à equipex; o menosprezo à assistência dos amparadores de função relegados à condição de lanterna de cego; o incompletismo
proexológico ratificando a futura melex; a antiparapercuciência interassistencial enquanto norma
diuturna; o autassédio potencializando o paralink com as companhias antievolutivas; o descaso
ante os compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo displicência-irreflexão; o sinergismo indiferença-insensibilidade-alienação; o sinergismo descaso proexológico–melin; o sinergismo indiferença pessoal–negligência assistencial; o sinergismo despriorização-desregramento; o sinergismo autoincompetência-autodesorganização; o sinergismo existencial a partir da priorização evolutiva.
Principiologia: a inexperiência quanto ao princípio evolutivo de levar tudo de eito cosmoeticamente; o realinhamento do princípio de contra fatos não existirem argumentos; a teática
do princípio da descrença (PD); o princípio autossuperador de acrescentar, diariamente, melhorias aos autodesempenhos; o princípio cosmoético de cada qual responder evolutivamente pelos
próprios atos; o investimento no princípio do autodiscernimento evolutivo; a aplicação racional
do princípio da autodisciplina na reeducação consciencial.
Codigologia: a premência quanto à teática do código pessoal de Cosmoética (CPC);
o respeito às regras preestabelecidas do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: o desapreço pela teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da reeducação consciencial; a teoria da evolução pelos autesforços; a teoria da holomaturidade consciencial; a teoria da otimização do tempo; a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a teoria
da racionalidade humana; a teoria do autesforço evolutivo.
Tecnologia: a autossabotagem perante a técnica de viver evolutivamente; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a aplicação técnica do Conscienciograma; a técnica da Autoconsciencioterapia; a técnica da autodisciplina; a técnica da autorganização evolutiva; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis.
Voluntariologia: a oportunidade de ampliar o trinômio atenção-detalhismo-organização
a partir do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o afastamento do voluntariado conscienciológico vivenciado pelo intermissivista dispersivo, ao sucumbir à pressão nociva
da mesologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil
(IFV); o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia;
o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
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Efeitologia: o efeito retrógrado do perdularismo; a dispersão consciencial enquanto
efeito dos conflitos existenciais; o efeito da Era da Fartura na conscin intermissivista dispersiva;
o efeito do autesforço máximo na evolução retilínea (Completismologia); o efeito das recins (Autorrecinologia) na superação do efeito deplorável do antiexemplo da autodispersidade; o marasmo existencial (Marasmologia) enquanto efeito das rotinas inúteis; a pasmaceira enquanto efeito
do imobilismo frente às autopriorizações evolutivas; o efeito do autodesassédio na manutenção
da linearidade pensênica (Desassediologia).
Neossinapsologia: as neoinformações não fixadas e nem associadas produtivamente em
consequência da ausência de neossinapses atencionais; as neossinapses necessárias para a erradicação da dispersão contumaz; a reconfiguração da rede neossináptica a partir da melhoria da
atenção concentrada.
Ciclologia: o ciclo (vicioso) dispersão-desmotivação retroalimentando a baixa produtividade pessoal; o ciclo (mantenedor) desatenção-divagação-desinformação; o ciclo (autorrevezamentológico) CI-proéxis-compléxis; o ciclo da produtividade evolutiva máxima (qualiquantitatividade) superando o ciclo autodepreciação–autoinsegurança–fuga do prioritário (antiautoprodutividade).
Enumerologia: o comportamento perdulário; a indiferença proexológica; a desculpa esfarrapada; o subterfúgio emocional; a digressão mental; o alheamento consciencial; o escapismo
evolutivo. O investimento na autoconcentração mental; o investimento na autorganização energossomática; o investimento no autorregramento existencial; o investimento na autopriorização
recinológica; o investimento na autestruturação cognitiva; o investimento no autogoverno consciencial; o investimento na autocompetência evolutiva.
Binomiologia: o binômio indissociável atenção-memória; o binômio autocoerência-continuísmo; o binômio ideias brilhantes–resultados pífios; o binômio conscin hiperativa–conscin
proativa; a superação do binômio desconcentração cognitiva–dispersão evolutiva; o binômio autoconhecimento–megaautogerenciamento consciencial; o binômio retificação proexológica–ratificação intermissiva corroborando o binômio antidispersividade–lucidez evolutiva.
Interaciologia: a interação nosográfica dispersão-procrastinação; a interação cérebro
ruidoso–corpo inquieto; a interação indisciplina mental–hipomnésia–raciocínio vicioso; a interação acuidade consciencial–desembaraço evolutivo; a interação baixa autestima–desconexão autocognitiva.
Crescendologia: o crescendo consciencial desvio do rumo–tresmalhamento–dispersão
(Dispersiologia); o crescendo organização ideativa–antidispersividade consciencial–priorização
evolutiva (Evoluciologia); o crescendo ações instintivas–ações racionais–ações evolutivas (Holomaturologia); o crescendo detalhismo-cosmovisão (Cosmovisiologia).
Trinomiologia: o trinômio (irreflexibilidade) agir primeiro–pensar depois–lamentar-se
com certeza; o trinômio (sintomático) instabilidade atencional–impulsividade–hiperatividade;
o trinômio (ansiosismo) boca nervosa–mente veloz–desatenção contumaz; o trinômio (epílogo)
esbanjamento de esforços–performance vazia–rendimento zero; o trinômio (infausto) desorganização-protelação-depressão; o trinômio (Autenganologia) autocomplacência-autoindulgência-autodispersão; o trinômio procrastinação–acumulação de pendências–subnível evolutivo.
Polinomiologia: o polinômio (aliteração) descomprometimento-despriorização-desorganização-desnivelamento-descontinuísmo enquanto norma da conscin dispersiva; o polinômio distorção auditiva–distorção cognitiva–distorção mnemônica–distorção atencional–distorção perceptiva–distorção paraperceptiva; a aplicabilidade útil do polinômio criatividade-energia-inovação-ousadia.
Antagonismologia: o antagonismo melin / compléxis; o antagonismo autevolução / autocastração; o antagonismo convite irrecusável (dispersão) / proéxis inadiável (compromisso);
o antagonismo conscin produtiva / conscin dispersiva; o antagonismo proficiência / workaholism; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo abstração dispersiva / abstração produtiva; o antagonismo dispersão mental / linearidade pensênica.
Paradoxologia: o paradoxo da hiperfocagem em temas de interesse pessoal contrapondo a hipoatenção habitual; o paradoxo de a pessoa dispersiva poder ser genial.
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Politicologia: a autopesquisocracia; a conscienciocracia; a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a recexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à manutenção da autolucidez contra
as preguiças multiformes.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia;
a verbofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a acriticofobia; a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a decidofobia; a recexofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do déficit de atenção; a síndrome da procrastinação; a síndrome da apriorismose; a síndrome da pressa; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da robotização consciencial; a síndrome da banalização do autodiagnóstico.
Maniologia: a mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento das necessidades
evolutivas.
Mitologia: o mito de todo intermissivista ser pesquisador nato; o mito de todo cognopolita estar mais atento à autevolução; o mito de a agenda cheia significar manutenção do foco
evolutivo; o mito de não ser talhado para a produção gesconológica.
Holotecologia: a prioroteca; a atencioteca; a terapeuticoteca; a analiticoteca; a comunicoteca; a culturoteca; a coerencioteca; a autocriticoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisologia;
a Reeducaciologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Desassediologia; a Lucidologia;
a Mentalsomatologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin dispersiva; a conscin desô; a conscin lunática; a conscin desatenta; a conscin sem megafoco; a conscin multívola; a conscin eletronótica; a conscin podálica; a vítima do porão consciencial; a conscin presa aos modismos da época; a conscin eterna criança;
a conscin procastinadora; a conscin acrítica; a conscin turista evolutiva.
Masculinologia: o embromador; o buscador-borboleta; o autoindulgente; o acomodado;
o murista; o distraído; o indiferente; o toxicômano; o ansioso; o precipitado; o impulsivo; o desassossegado; o hiperativo; o devaneador; o alienado; o perdulário; o antepassado de si mesmo; o interiorota; o eremita; o cognopolita desligado; o intermissivista inadaptado; o minidissidente ideológico; o retomador de tarefas; o readaptado; o reciclante existencial; o inversor existencial; o reeducador; o tenepessista; o projetor consciente; o autodecisor; o escritor; o leitor; o pesquisador;
o voluntário; o verbetólogo; o verbetógrafo; o conviviólogo; o parapercepciologista; o tertuliano;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o desbravador; o homem de ação.
Femininologia: a embromadora; a buscadora-borboleta; a autoindulgente; a acomodada;
a murista; a distraída; a indiferente; a toxicômana; a ansiosa; a precipitada; a impulsiva; a desassossegada; a hiperativa; a devaneadora; a alienada; a perdulária; a antepassado de si mesma; a interiorota; a eremita; a cognopolita desligada; a intermissivista inadaptada; a minidissidente ideológica; a retomadora de tarefas; a readaptada; a reciclante existencial; a inversora existencial; a reeducadora; a tenepessista; a projetora consciente; a autodecisora; a escritora; a leitora; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga; a verbetógrafa; a convivióloga; a parapercepciologista; a tertuliana; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a desbravadora; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da dispersão consciencial camuflada = a manifestação sindrômica encoberta nas ações assoberbantes da conscin polivalente, com a agenda sobrecarregada porém sem foco no evolutivamente prioritário; síndrome da dispersão consciencial evidente = a manifestação sindrômica explícita nas atitudes arraigadas da conscin negligente, incapaz de dar continuidade às tarefas assumidas.
Culturologia: a substituição da cultura do “deixa para depois” pela cultura do “aquiagora-já”.
Caracterologia. Sob a ótica da Dispersiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 perfis conscienciais encontradiços na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), (Ano-base: 2014):
01. Decidofóbico: a hesitação; o titubeio; o vacilo. A autoincerteza cronicificada.
02. Depressivo: a supervalorização das carências; o desânimo evolutivo. A melin enquanto epílogo.
03. Desatento: a distorção da realidade; a invigilância. O megalocus disperso.
04. Excêntrico: a ectopia consciencial; as automimeses dispensáveis. A saída da estrada evolutiva.
05. Exibicionista: os discursos enfadonhos; o exibicionismo; o cerimonialismo; as exposições imoderadas; o conteúdo estéril. A ida à Buenos Aires via Paris.
06. Impulsivo: a ausência de continuísmo; a autoconscientização multimensional (AM)
entorpecida; a riscomania; a ludopatia. O descompromisso proexológico contumaz.
07. Megalomaníaco: a idealização dos autopotenciais; o visionarismo sem os pés no
chão. A conscin teoricona: voa, voa mas não pousa.
08. Saudosista: o apego ao passadismo; a nostalgia; o banzo da infância. O pé na arteriosclerose.
09. Sonhador: a imaginação exacerbada; o devaneio acordado. O “deixa a vida me levar” enquanto norma.
10. Verborrágico: a logorréia; a verborragia; a máxima fluência verbal para dizer coisas de conteúdo mínimo. Pródigo no falar e módico em realizar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da dispersão consciencial, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
03. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Antidispersão invexológica: Invexologia; Homeostático.
05. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
06. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
07. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
09. Conscienciocentragem: Parapercucienciologia; Homeostático.
10. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
11. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
12. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
13. Dispersão intelectual: Dispersologia; Nosográfico.
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14. Escapismo: Experimentologia; Neutro.
15. Síndrome do autodesperdício: Parapatologia; Nosográfico.

SUPERAR A AUTODISPERSÃO CONSCIENCIAL É CONDIÇÃO INTRANSFERÍVEL, DETERMINANTE E INARREDÁVEL
PARA A CONSCIN MAIS LÚCIDA EMPENHADA NO ÊXITO
DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL PESSOAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se permite ser subjugada pela síndrome da
dispersão consciencial? Quais ações práticas vem adotando para a superação dessa patologia?
Bibliografia Específica:
1. Razera, Graca; Hiperatividade Eficaz: Uma Escolha Consciente – Um Estudo Conscienciológico sobre
o TDAH –Transtorno da Desordem da Atenção e Hiperatividade Infantil; pref. João Bonassi; revisores Cristiane Ferraro; et al.; 258 p.; 2 seções; 23 caps.; 31 citações; 25 E-mails; 1 entrevista; 47 enus; 8 esquemas; 7 estatísticas; 13 fichários; 1 foto; 2 fluxogramas; 2 gráfs.; 8 ilus.; 3 organogramas; 1 microbiografia; 29 siglas; 15 testes; 11 websites; glos. 132
termos; 4 filmes; 215 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001.; páginas 53 a 78.
2. Silva, Ana Beatriz B.; Mentes Inquietas; pref. Débora Barbosa; & Maria das Graças Soares de Oliveira;
224 p.; 16 caps.; 16 citações; 2 E-mails; 25 enus; 5 fotos; 1 ilus.; 1 tab.; 9 siglas; alf.; 23 x 16 cm; br.; 14ª Ed.; Editora
Gente; São Paulo, SP; 2003; páginas 11 a 213.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
142 e 143.
4. 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 conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 160 e 161.
Webgrafia Específica:
1. Christy, Fran; A Síndrome da Dispersividade: Como Manter o Foco num Mundo Cheio de Oportunidades; 14.10.2010; disponível em: <http://www.vivendointensamente.com.br/prioridades/a-sindrome-da-dispersividade-como-manter-o-foco-num-mundo-cheio-de-oportunidades>; acesso em: 20.05.13.
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SÍNDROME DA DOMINAÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da dominação é o conjunto de manifestações mórbidas caracterizada pelo apego excessivo ao poder, tendência ao controle, domínio de consciências, imposição
de processos e posse de objetos, agravado pela dificuldade de perdoar e conviver com realidades
libertárias, ao causarem na conscin portadora, homem ou mulher, o desconforto de não estar no
comando.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo dominação deriva do idioma Latim,
dominatio, “domínio; soberania; poder absoluto”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome do apego ao poder. 2. Sintomatologia da ambição pelo comando. 3. Ânsia de dominação sindrômica.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da dominação, síndrome amena da dominação e síndrome aguda da dominação são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Renúncia à dominação. 2. Desapego ao poder. 3. Respeito ao livre
arbítrio.
Estrangeirismologia: o status do poder; a evil intentions; o mastermind anticosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dominação; o holopensene pessoal da monarquia e da aristocracia; o holopensene pessoal da religião; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade.
Fatologia: o ato de subjugar pessoas; a possessividade sobre as outras conscins; a sede
de poder; a ascensão social; a politicagem visando a dominação; a empáfia evidente nas relações
interpessoais; a pseudassistencialidade usada na condição de instrumento de dominação; a falta de
transparência enquanto recurso de dominação política; a deturpação de fatos visando a manutenção do poder; a desqualificação pessoal objetivando a dominação; os jogos de coerção e manipulação; o domínio das fronteiras geopolíticas; a interprisão grupocármica consequente dos atos de
coerção; as loucuras e desmandos na monarquia e no clero; a dominação por meio da ideologia;
a dominação por meio do belicismo; a dominação por meio da economia.
Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático; a inviabilidade de
atuação do amparo extrafísico de função; os argumentos de poder parapsíquico; a dominação patológica evidente em comunexes baratrosféricas.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio anticosmoético de os fins justificarem os meios; o princípio
popular de quando 1 não quer 2 não brigam.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; as técnicas de acesso ao poder; as técnicas de coerção ideológica; as técnicas dissimuladas de anulação de cons-
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cins; o desconhecimento das técnicas conscienciológicas; as técnicas de autodesassédio; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético na condição de profilaxia
à síndrome da dominação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito nosográfico e retroalimentador do desejo de poder e dominação.
Binomiologia: o binômio síndrome da dominação–poder; o binômio belicismo–síndrome da dominação; o binômio autocracia–síndrome da dominação; o binômio religião–síndrome
da dominação; o binômio loucura–síndrome da dominação; o binômio anticosmoética–síndrome
da dominação; o binômio líder déspota–liderado subjugado.
Trinomiologia: o trinômio monarquia-clero-militarismo.
Politicologia: a autocracia; a monarquia; a aristocracia; a teocracia; a clerocracia; a ditadura; a assediocracia; a antidemocracia; a pseudodemocracia.
Legislogia: a lei do mais forte; a lei de Drácon; a lei do retorno gerando interprisões
com as vítimas da dominação; a lei da mordaça.
Filiologia: a assediofilia; a dominofilia; a patopensenofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a recexofobia; a fracassofobia; a xenofobia; a antropofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dominação; a síndrome do príncipe tirano; a síndrome
da distorção da realidade; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do justiceiro; a síndrome do recalque; a síndrome do ostracismo.
Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a politicoteca; a belicosoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Politicologia; a Patopensenologia; a Nosopensenologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Teologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a consbel; a conscin algoz;
a conscin vítima; a potestade.
Masculinologia: o político; o autocrata; o autoritário; o ditador; o imperador; o rei; o soberano; o príncipe; o déspota; o cérbero; o tirano; o oligarca; o dominador; o dominado; o líder;
o autassediado; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador;
o parapercepciologista; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o ofiexista; o evoluciólogo.
Femininologia: a política; a autocrata; a autoritária; a ditadora; a imperadora; a rainha;
a soberana; a princesa; a déspota; a cérbera; a tirana; a oligarca; a dominadora; a dominada; a líder; a autassediada; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a parapercepciologista; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcido; a ofiexista;
a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens dictator; o Homo sapiens
subcerebralis; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens manipulator.
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V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome amena da dominação = a manifestada pela dificuldade de
a conscin trabalhar em equipe devido à falta de reciclagem de posturas autoritárias do temperamento pessoal; síndrome aguda da dominação = a manifestada pela minidissidência da conscin
devido à falta de reciclagem de posturas escravagistas ainda presentes no temperamento pessoal.
Culturologia: a cultura milenar da dominação; a cultura religiosa; a cultura monárquica; a cultura do poder; a cultura do status social; a cultura da exploração do homem pelo homem; a cultura da vingança.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 características nosográficas passíveis de serem encontradas nas conscins portadoras da síndrome da dominação:
01. Amoralidade: o modo de agir com ausência de princípios morais.
02. Apriorismose: a condição de raciocinar a priori, a partir de elementos prévios fixados sem exame, análise ou verificação.
03. Assedialidade: o predomínio de consciexes assediadoras na psicosfera.
04. Automartirização: a pseudovitimização com objetivo de cavar a condição de mártir.
05. Belicismo: a utilização de armas enquanto recurso de dominação.
06. Censura: o impedimento à manifestação da plena liberdade dos liderados.
07. Coisificação: o manejo das pessoas ao modo de objetos ou coisas sem esboço de
constrangimento com o sofrimento alheio.
08. Controle: a preocupação exagerada em monitorar ou dominar as pessoas e os contextos cotidianos.
09. Egão: a hipertrofia patológica do ego ampliada pelos seguidores acríticos e dominados.
10. Escravagismo: a exploração humana como procedimento padrão nas interrelações.
11. Fechadismo: a evitação de contatos com pessoas e contextos fora do domínio pessoal.
13. Heteroimperdoamento: a incapacidade de perdoar, perpetuando o ciclo algoz-vítima.
12. Incompreensão: a condição de incompreensão da inteligência evolutiva (IE).
14. Monarquia: a manutenção anacrônica de posturas típicas do comportamento monárquico, reforçando tal holopensene.
15. Orgulho: a autadmiração excessiva e o falso conceito de merecimento de reverência
especial.
16. Prepotência: a tendência ao mandonismo e à tirania.
17. Promiscuidade: a dominação pelo sexochacra.
18. Sectarismo: a tendência à formação de sectos para manutenção do domínio.
19. Sedução: a imposição de ideias, mesmo ilógicas, por meio da sedução holochacral.
20. Traição: a incompreensão do valor evolutivo da lealdade e da gratidão, mantendo
temperamento propenso a traições.
Recursos. O enfrentamento da síndrome da dominação pode ser empreendido através de
posicionamentos e atitudes pessoais para autoqualificação, principalmente no campo da psicossomática e da Cosmoética. Eis, em ordem alfabética, pelo menos 16 recursos evolutivos disponíveis
à conscin interessada em ampliar o escopo do autodiagnóstico e construir estratégias autoterapêuticas capazes de induzir a remissão desse estado mórbido:
01. Técnica da aceleração da desperticidade.
02. Técnica da autobiografia.
03. Técnica da autoconscienciometria.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20511

Técnica da Consciencioterapia.
Técnica da descensão cosmoética.
Técnica da dupla evolutiva.
Técnica da elaboração do código pessoal de Cosmoética.
Técnica da elaboração do código pessoal de generosidade.
Técnica da humanização através da tacon.
Técnica da listagem das mágoas.
Técnica da profilaxia pela explicitação do autodiagnóstico.
Técnica da qualificação da intenção.
Técnica da recomposição grupocármica pela tares.
Técnica da verbetografia.
Técnica das reconciliações pela tela mental.
Técnica do voluntariado cosmoético.

Terapeuticologia. A superação da síndrome da dominação pode acontecer com o posicionamento cosmoético do portador perante a autevolução, abrindo mão dos pseudoganhos evolutivos, realizando as reciclagens prioritárias e vivenciando os conhecimentos conscienciológicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da dominação, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Ciclo persecutório: Interprisiologia; Nosográfico.
04. Conscin manipuladora: Parapatologia; Nosográfico.
05. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
06. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
07. Jogo da Religião: Holomaturologia; Nosográfico.
08. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
10. Escravização humana: Sociologia; Nosográfico.
11. Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.
12. Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Síndrome da autossantificação: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome da ribalta: Parapatologia; Nosográfico.
15. Síndrome do príncipe tirano: Parapatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DA DOMINAÇÃO, IDENTIFICADA OU NÃO,
CONSTITUI AUTOBLOQUEIO EVOLUTIVO A SER ENFRENTADO E SUPERADO, A PARTIR DE AUTORRECICLAGENS,
DO APRENDIZADO DO PERDÃO E DA INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é portador da síndrome da dominação? Ainda
mantém algum resquício de temperamento dominador nos atos diários? Quais técnicas vem utilizando para a superação deste traço?

Enciclopédia da Conscienciologia

20512

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
110, 132, 138, 140, 190, 222 e 226.
2. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 996, 1.177 a 1.178 e 1.424.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
74, 100, 231 a 325, 346 a 353, 384, 397, 440, 500, 501, 768 e 769.
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 574, 644,
645, 718, 719, 728, 729, 748, 751, 752, 858, 1.018 e 1.019.

L. G. J.

Enciclopédia da Conscienciologia

SÍNDROME

20513

EXALTAÇÃO DA
(PARAPATOLOGIA)

DA

JUVENTUDE

I. Conformática
Definologia. A síndrome da exaltação da juventude é o conjunto de estados característicos de idolatria do período entre a infância e a adultidade, na qual a conscin considera ser a mocidade a melhor fase da vida e, muitas vezes, a única quadra prazerosa da existência humana, gerando, a si própria, insatisfação, sofrimento, angústia e até revolta com o inevitável envelhecimento.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra exaltar deriva do Latim, exaltare,
“tornar alto; erguer; levantar”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo juventude provém do idioma
Latim, juventus, “diz-se de, ou pessoa moça”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Síndrome da hipervalorização da mocidade. 2. Síndrome da compulsão pela fonte da juventude. 3. Sintomatologia do enaltecimento da juventude.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo exaltação:
autexaltar; autexaltação; antiexaltabilidade; antiexaltação; exaltar; exaltamento; exaltante;
exaltada; exaltado; exaltadora; exaltador; miniexaltação; sobre-exaltar; sobrexaltar; sobre-exaltada; sobre-exaltado; superexaltada; superexaltado.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da exaltação da juventude, síndrome
amena da exaltação da juventude e síndrome acentuada da exaltação da juventude são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Sintomatologia da desvalorização da juventude. 2. Alegria jovial
madura. 3. Gerontofilia.
Estrangeirismologia: a youth; o teen; o Junior; o young; o lema carpe diem; o aging ou
ageing; o moody adolescent; o senior; o elder; os elderly (ou as old people); a senescence;
a old age.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à valorização da maturidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Exaltar necessita discernimento. Juventude: porão consciencial.
Citaciologia. No universo das citações, é possível averiguar 3 perspectivas distintas
ilustrando o tema, nas diversas línguas e eras da Humanidade, conforme a seguinte categorização, na ordem alfabética:
1. Negativa: – Nenhuma fronteira tenta mais ao contrabando do que a da idade (Robert Musil, 1880–1942). O tempo voa e leva-me contra a minha vontade; por mais que eu tente
detê-lo, é ele que me arrasta; e esse pensamento dá-me muito medo; podeis imaginar porquê?
(Marie de Rabutin-Chantal, Marquesa de Sévigné, 1626–1696). Senectus ipsa est morbu (“A velhice em si é uma doença”; Publius Terentius Afer, 195–159 a.e.c.).
2. Positiva: – The longer I live the more beautiful life becomes (“Quanto mais eu vivo,
mais bela a vida se torna”; Frank Lloyd Wright, 1867–1959). Aging is not „lost youth‟ ut a new
stage of opportunity and strength (“Envelhecer não é juventude perdida, mas um novo estágio de
oportunidade e aptidão”; Betty Friedan, 1921–2006).
3. Relativa: – Os homens são como vinhos: a idade azeda os maus e apura os bons
(Marco Túlio Cícero, 106–43 a.e.c.). Não são os cabelos brancos que fazem o ancião; de qualquer velho que só tenha idade, pode-se dizer que envelheceu em vão (ditado Budista).
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal gerontofóbico; o hedonismo dominando os pensenes; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a imaturidade jovial cronificada; a idolatração do estilo de vida do jovem;
a supervalorização da beleza física juvenil; a superexposição do corpo rijo; a exibição de energia,
disposição, força e agilidade; a imaturidade dos adultos e idosos em busca de aventura com mulheres inocentes e jovens; a mulher adulta ou longeva ainda à espera do príncipe encantado; a bajulação ao garoto ou garota afluente; a despreocupação com o próprio sustento; o comodismo de
ser sustentado por pais ou outros; a condição do jovem taxado de nerd pelo fato de não viver a patologia coletiva; o comportamento da conscin jovem, aparentemente madura, mas sofrendo internamente por não pertencer a grupo patológico; o deboche, os ataques verbais e a exclusão social
do jovem maduro; a preocupação de só aprender para si, sem retribuir; a liberdade aparente;
o tempo livre para se divertir e curtir a vida, sem responsabilidade; o adulto sonhando com a vida
mansa e despreocupada do adolescente; a ansiedade e o vício à adrenalina; os esportes radicais
e lutas marciais gerando status social; as bebedeiras de álcool e abusos de drogas; as festas, boates, shows e raves; as músicas baratrosféricas nas alturas; as compras exageradas com as amigas;
as roupas e acessórios de grife da moda; os adultos e velhos se vestindo iguais aos jovens; os holofotes e a fama; as fofocas e os boatos; os piercings e tatuagens; a despreocupação com a saúde;
a sensação da juventude eterna; a fantasia de nenhum mal recair sobre si; as crises emocionais
com o envelhecimento; os cuidados excessivos para continuar parecendo jovem; as cirurgias plásticas; o botox; o implante de cabelo; a anorexia; o sonho em ser top model; o concurso de miss; os
anabolizantes e músculos animalescos; o ato de não revelar a idade ou mentir, com vergonha da
mesma; a imaturidade em idade avançada; o egoísmo e o egocentrismo; a vaidade exacerbada;
a valorização excessiva da vida material; o porão consciencial; a aceitação, pelos idosos, da taxação de serem inúteis; o estilo acomodado de vida de simplesmente aguardar a morte; as diferenças
da abordagem assistencial em função da faixa etária; a fuga e a evitação da invéxis e da recéxis;
o carma advindo de pensenes, atitudes e comportamentos imaturos; as autocorrupções da fuga de
si mesmo; as estratégias espúrias para aumentar o status social; a inautenticidade mascarando
a insegurança e baixa autestima, aparentando confiança e firmeza; as artimanhas de sedução; as
práticas competitivas intra e intergrupos; o vício das redes sociais e do videogame; os artifícios
para chamar atenção para si nas redes sociais, a exemplo do selfie; a falta de inteligência evolutiva (IE); a instabilidade emocional; a insegurança; a alienação; o incompletismo existencial;
a melin.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ignorância quanto a multidimensionalidade e serialidade multiexistencial; os autassédios somando-se aos heterassédios; a brecha ao heterassédio,
inconsciente, da conscin pré-desperta não atenta ao autassédio do envelhecimento; a perda de
tempo com assuntos patológicos insignificantes frente à proéxis com implicações multidimensionais e multiexistenciais; a melex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico juventude–beleza física–paixão–obnubilação;
o sinergismo psicossomático inveja–ciúme–satisfação malévola; o sinergismo nosográfico fofoca–boato–calúnia; o sinergismo patológico adolescente-revoltoso-desobediente-teimoso; o sinergismo inexperiência–necessidade de autoafirmação–arrogância; o sinergismo vida de adolescente–personalidade fraca; o sinergismo regressivo holopensene da mocidade–supremacia do subcérebro abdominal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocogni-
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ções; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos deletérios holossomáticos dos vícios da juventude; os efeitos danosos dos hábitos e pensenes juvenis nas companhias extrafísicas; os efeitos das mídias, Internet,
redes sociais e videogames patológicos na conscin em fase de desenvolvimento; os efeitos graves
de considerar-se conhecedor de tudo, principalmente quando ainda inexperiente e em fase de
aprendizado; os efeitos nosológicos da dispersão consciencial.
Neossinapsologia: a necessidade de desenvolver e reforçar as neossinapses de inteligência evolutiva para superar a mesologia e as automimeses.
Ciclologia: o ciclo seriexológico mimético antievolutivo de exaltação e apego à juventude; o ciclo algoz-vítima; o ciclo sedutor-seduzido; o ciclo da sabedoria plantar na juventude–colher na velhice.
Binomiologia: o binômio imaturidade-imprudência; o binômio ansiedade-dispersividade; o binômio vaidade-orgulho; o binômio mesologia–adoração da juventude; o binômio jovem-egão; o binômio adolescência–turbulências emocionais; o binômio umbigão-alienação.
Interaciologia: a interação psicossoma-impulsividade; a interação imaturidade-robéxis;
a interação irresponsabilidade–sexo desprotegido–DST; a interação rebeldia-vandalismo; a interação pseudossabedoria–fechadismo consciencial–soberba; a interação ídolo patológico–tietagem mórbida–dedicação dispensável; a interação personalidade frágil–vulnerabilidade para influências externas.
Crescendologia: o crescendo robéxis–incompléxis–melin–melex; o crescendo da insaciabilidade, desassossego e caprichos da conscin de mentalidade juvenil imatura.
Trinomiologia: o trinômio sexo–drogas–rock and roll; o trinômio carrão–dirigir perigosamente–necessidade de autafirmação; o trinômio carente-exibicionista-autopropagandista;
o trinômio competitivo conscin materialista-consumista-exibicionista definindo o prestígio no
grupúsculo social; o trinômio imaturidade-impaciência-irritabilidade; o trinômio vício-insaciabilidade-apego; o trinômio egão–mundinho–tempestade em copo d‟água.
Polinomiologia: o polinômio balada–excessos alcoólicos–pegação–libertinagem; o polinômio juventude-irresponsabilidade-imprudência-emocionalidade-impulsividade; o polinômio
soma irrequieto–energossoma descontrolado–psicossoma ardoroso–mentalsoma débil; o polinômio auge da libido–sexo–vício em pornografia–masturbação; o polinômio evolutivo holomaturidade-hiperacuidade-autodiscernimento-polivalência-profissionalismo; o polinômio afoiteza-precipitação-erro-arrependimento; o polinômio carência–insegurança–competição pela atenção
alheia–necessidade de autaprovação–inventar histórias; o polinômio sexochacra descontrolado–
–paixão ardente–impulsividade–imprudência–gravidez precoce inesperada; o polinômio apego
à juventude–frustração com o envelhecimento–pânico pré-dessoma–megafrustração pós-dessoma
na Baratrosfera–dificuldade na segunda dessoma; a patologia da manutenção do porão consciencial no polinômio infância-juventude-adultidade-velhice.
Antagonismologia: o antagonismo eternamente jovem psicossomático / eternamente jovem mentalsomático; o antagonismo dependência / liberdade; o antagonismo ansiedade / serenidade; o antagonismo promiscuidade sexual / duplismo evolutivo; o antagonismo paixão / dupla
evolutiva; o antagonismo egão / interassistencialidade; o antagonismo imaturidade na adultidade / holomaturidade na infância; o antagonismo porão consciencial cronificado / inteligência
evolutiva hegemônica; o antagonismo inversor triste com a velhice / inversor feliz com a velhice;
o antagonismo exercício dos músculos ou perfeitas curvas / exercício do cérebro.
Paradoxologia: o paradoxo de a condição de jovem transgressor sem causa poder
aumentar o prestígio social; o paradoxo de os lutadores de artes marciais, brigões, terem mais
prestígio entre as garotas; o paradoxo de o inversor poder enxergar o envelhecimento com pesar; o paradoxo de o dicionário anal gico conter no ver ete velhice as definições “melhor idade,
maturidade e emérito”, porém ao mesmo tempo conter as definições “decrepitude, inverno da vida, acabar-se e ser ru na”; o paradoxo de o adulto com potencial para tornar-se ancião compe-
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tente e experiente em assistencialidade poder manter-se autassediado com a nostalgia da mocidade; o paradoxo soma pujante–energossoma franzino; o paradoxo de as atitudes e vícios doentios juvenis acelerarem o envelhecimento; o paradoxo de o jovem cuidar, aparentemente, do corpo, porém, em geral, não se importar com a saúde; o paradoxo de querer ser especial, diferente
e saliente, “a raçando” a mesologia e a ro éxis.
Legislogia: as potentes leis das posses materiais, popularidade, aparência e condicionamento físico.
Filiologia: a hedonismofilia.
Fobiologia: a catagelofobia; a falacrofobia; a gerascofobia; a obesofobia.
Sindromologia: a síndrome da exaltação da juventude; a síndrome da geração canguru;
a síndrome do Peter Pan; a síndrome do bebê chorão; a síndrome da ribalta; a síndrome de Cinderela.
Maniologia: a mania pelo vício da adrenalina; a mania da “ficação”; a oniomania; a toxicomania; a mania de querer fama; a narcisomania; a mania de emoções.
Mitologia: o mito de a juventude ser os “anos dourados”; o mito da paixão eterna impedindo as conscins de viverem relacionamentos sadios; o mito do machão gerando competições
e atritos inúteis e assediadores; o mito do príncipe encantado fazendo as mulheres procurarem
o homem perfeito; o mito da fama intrafísica; o mito da vida de aventuras e fantasias; o mito do
malandro fazendo cada jovem se achar o mais esperto de todos, tentando tirar vantagens, por
exemplo: furar filas, negociar regalias, trair a(o) namorada(o).
Holotecologia: a infantoteca; a adultoteca; a gerontoteca; a paradoxoteca; a recexoteca;
autocognoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicologia; a Medicina; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; a Holomaturologia; a Intrasificologia; a Mesologia; a Assediologia; a Trafarologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a conscin eletronótica; a isca humana
inconsciente; a conscin multívola; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a personalidade débil.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o menino; o jovem; o adulto; o idoso; o cognopolita; o intermissivista; o tenepessista; o epicon; o autor; o enciclopedista; o conscienciólogo; o tocador de obra.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a menina; a jovem; a adulta; a idosa; a cognopolita; a intermissivista; a tenepessista; a epicon; a autora; a enciclopedista; a consciencióloga; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
somaticus; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome amena da exaltação da juventude = a da conscin sofrendo levemente com o envelhecimento, mantendo sentimento autassediador de nostalgia em relação ao
estilo de vida da mocidade imatura; síndrome acentuada da exaltação da juventude = a da conscin sofrendo intensamente com o envelhecimento, lutando com todas as forças e recursos para
manter a aparência de jovem, a qualquer custo.
Culturologia: a cultura da celebridade; a cultura da “ficação”; a fumicultura; a cultura
da folia; a cultura da moda; a cultura da ostentação; a cultura do materialismo; a cultura do
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consumismo desenfreado; a cultura da banalidade; a cultura do ignorantismo; a cultura das inutilidades; a cultura da superficialidade; a cultura da irresponsabilidade.
Fases. No decorrer do ciclo vital, há 4 fases passíveis da manifestação da síndrome da
exaltação da juventude, descritas em ordem cronológica:
1. Criança. Sonhando virar jovem, modelo padrão da Socin, tenta se comportar de
acordo, menosprezando as demais crianças.
2. Jovem. Julgando viver a melhor parte da vida, age conforme o modelo vendido pela
Socin. Pode tornar-se arrogante por se achar a nata da sociedade, criticando, desrespeitando
e destratando adultos, idosos e crianças.
3. Adulto. Ficando nostálgico com as lembranças da juventude, algumas vezes vive
anacronicamente igual ao jovem de outrora.
4. Idoso. Aceitando a condição de fase penosa, sobrevive em monotonia e nostalgia da
juventude com remorsos e mágoas.
Capitalismo. Vale ponderar, quanto ao interesse no Capitalismo Selvagem em manter as
pessoas no porão consciencial, eterna juventude imatura, sendo facilmente manipuladas e impulsivas.
Economia. Economistas e políticos em vários países consideram os idosos peso para
a sociedade, por serem considerados inúteis, aposentados não produtores, e consumindo altos
recursos, pensões e seguros de saúde.
Oriente. Na China e no Japão, ao contrário, há a tradição de cuidar bem, glorificar
e reverenciar os idosos, resultado de educação milenar de dignidade e respeito. Os japoneses consultam os anciãos antes de qualquer grande decisão, por considerá-los capazes de ceder conselhos
sábios e experientes.
Excessos. No caso, o respeito pode chegar a ser anormal, excessivo e negativo, quando
obriga o mais jovem a subjugar-se ao idoso, sem direito a interpelações ou argumentações.
Ocidente. No Ocidente, há diferença entre os países quanto ao tratamento, respeito e valorização dos longevos.
Conscienciologia. A conscin vivenciando o paradigma consciencial, a princípio, tem
prospecto rico e positivo da velhice, pois terá investido na proéxis, incluindo a erudição, parapsiquismo, comunicabilidade, convivialidade, voluntariado, docência, gescon e assistencialidade, alcançando, assim, a ancianidade com conhecimento, vivências, amizades, produtividade e legados.
Mérito. Consequentemente, advém o mérito e o reconhecimento levando a conscin a ser
requisitada para assistências, posições de liderança, palestras, cursos e outras atividades de alto
nível.
Holomaturologia. O ideal seria a conscin saber apreciar cada fase da vida intrafísica de
forma equânime, pois cada etapa tem os ganhos e as responsabilidades adstritas específicas.
Contrário. Também não seria maduro a inversores ou intermissivistas, conscientes dos
benefícios da longevidade evolutiva, torcerem para chegar na ancianidade apressadamente para
lograr das vantagens da mesma. Nesse caso, constata-se a tendência do jovem almejar somente
colher e não ter a paciência, a volição e a sabedoria da importância de viver e aproveitar o plantio.
Terapeuticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 procedimentos para auxiliar
na superação da síndrome da exaltação da juventude:
1. Assistência. A prática da interassistência através da tares.
2. Autorreflexão. O solilóquio visando diagnosticar e reconhecer ser portador da síndrome e compreender a irracionalidade da mesma frente ao paradigma consciencial.
3. Consciencioterapia. A busca da mudança pessoal, ou reforço técnico, através da
consciencioterapia.
4. Esforço. A manutenção do esforço pessoal para implementar as estratégias reciclantes no dia a dia.
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5. Heterocrítica. A solicitação com abertismo aos colegas, amigos e familiares de feedback sincero relacionado ao tema.
6. Leitura. O hábito de ler para obter a compreensão da patologia, dos benefícios advindos da superação e das estratégias de reciclagem, criando neossinapses favoráveis à mudança.
7. Produtividade. O voluntariado, a docência e a produção de gescons conscienciológicas.
8. Tenepes. A prática da tarefa energética pessoal diária.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da exaltação da juventude, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
05. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
07. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
08. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
09. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
10. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
11. Irresponsabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
12. Jovialidade sem idade: Temperamentologia; Homeostático.
13. Longevidade desaproveitada: Perdologia; Nosográfico.
14. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Socin viciada: Parapatologia; Nosográfico.

A EXALTAÇÃO DA JUVENTUDE EXPLICITA A HIPERVALORIZAÇÃO DOS VALORES INTRAFÍSICOS EM DETRIMENTO DOS VALORES EVOLUTIVOS, PODENDO GERAR
SOFRIMENTO E DESVIO PROÉXICO DO INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sofre e se lamenta com o envelhecimento?
Já percebeu os benefícios da maturidade através da vivência do paradigma consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche);
revisoras Andréa Stahel M. da Silva; & Lilian Jenkino; trad. Ivone Castilho Benedetti; XXVI + 904 p; 10.000 citações;
1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5
x 4,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; páginas 302 a 318.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 92, 93, 123,
1.446, 1.448 e 1.449.
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 101 a 110,
334, 519, 601, 787, 790, 791, 839, 878, 895, 896, 908, 967, 974, 975, 1.006 e 1.045.
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4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 94, 97,
117, 239, 258, 285, 286, 298, 330, 363, 367, 378, 440, 455, 465, 466, 487, 566, 598, 620, 648 a 655, 658, 684, 686, 691,
693, 696, 698, 704, 706, 708, 711 e 732.
Webgrafia Específica:
1. Citações em Português; Frases e Citações de Idade; disponível em: http://www.citacoes.org/categoria/488/idade; acesso em: 22.05.14.
2. Xavier, Wellington; Idoso: Uma Questão de Direito; disponível em: <http://www.ouropreto-ourtoworld.jor.br/idosos.htm>; acesso em: 25.05.14.

F. F.
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SÍNDROME

INÉRCIA GRAFOPENSÊNICA
(PARAPATOLOGIA)

DA

I. Conformática
Definologia. A síndrome da inércia grafopensênica é o estado nosológico caracterizado
pelo quadro psíquico no qual predomina a resistência da conscin, principiante ou veterana, homem ou mulher, em iniciar ou dar continuidade à autoprodução intelectual escrita.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra inércia procede do idioma Latim,
inertia, “falta de aptidão; incapacidade; ignorância; prostração; imobilismo; inação; pusilanimidade; descuido; negligência”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição grafo provém
do idioma Grego, grápho, “escrever; inscrever”. O vocábulo pensamento deriva do idioma Latim,
pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no
Século XIII. O termo sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do
idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom
senso”. Apareceu no Século XIV. A palavra energia procede do idioma Francês, énergie, proveniente do idioma Latim, energia, e esta do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no
Século XVI.
Sinonimologia: 01. Grafopensenidade sedentária. 02. Bloqueio de escritor. 03. Resistência grafopensênica. 04. Síndrome da procrastinação autoral. 05. Paralisia grafopensênica;
travamento da pensenidade gráfica. 06. Inibição da comunicação escrita. 07. Branco de criatividade do escritor; falta de inspiração para escrever. 08. Vazio grafopensênico. 09. Recesso autoral. 10. Pusilanimidade autoral.
Arcaismologia: o clichê obsoleto da folha em branco na máquina de escrever, hoje substituído pela tela em branco no computador.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo inércia: antinércia; autoinércia; inerciação; inercial; inercialismo; inercialista; inerciar.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da inércia grafopensênica, síndrome da
inércia grafopensênica episódica e síndrome da inércia grafopensênica recorrente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Grafopensenidade dinâmica. 2. Grafopensenidade prolífera. 3. Fluência grafopensênica. 4. Criatividade grafopensênica. 5. Teática do autorado. 6. Graforragia;
graforreia; hipergrafia. 7. Latência grafopensênica.
Estrangeirismologia: o writer‟s lock; o gap autoral; o block mind cronificado; o hollow profile intelectual; a low performance mentalsomática; a sous-production científica; o breakdown motivacional; o mentalsoma entorpecido pelo dolce far niente; a esquiva do hard work pesquisístico; a conduta do copy-paste interneteiro.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas.
Citaciologia. Segundo o escritor e roteirista Steven Pressfield (1943), eis fato o qual
o verdadeiro escritor conhece, mas o aspirante ao autorado ignora:  O difícil não é escrever.
O difícil é sentar-se para escrever.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da procrastinação; os grafopensenes sedentários;
a grafopensenidade sedentária; os nosopensenes; a nosopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; o freio no fluxo pensênico; a inibição pensênica; a pasmaceira autopensênica; a falta de imu-
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nidade frente às pressões holopensênicas desviantes; a pressão holopensênica estimulante dos ambientes mentaissomáticos; o autempenho na reciclopensenidade; o cultivo da ortopensenidade
quanto à autoprodução gráfica.
Fatologia: o baixo rendimento mentalsomático; a delonga na finalização do trabalho escrito; a produtividade intelectual escrita menosprezada; a tares retributiva negligenciada; o encéfalo entorpecido; a cabeça vazia; a autexpressão gráfica estéril; o valor evolutivo esquecido da
assinatura grafopensênica; a vida intelectual desorganizada; a falta de priorização do tempo pessoal para a escrita; o conjunto de condutas, atitudes e hábitos ruinosos; o gosto pelo ócio; o ato de
empurrar com a barriga; o hábito de transferir o labor intelectivo para outra ocasião; a racionalização autojustificadora da postergação; o trabalho adiado pelo evento imprevisto; a desculpa providencial para a protelação; a esquiva do empenho pesquisístico; a suspensão da faina investigativa no meio da pesquisa; a perda do fio da meada; o desânimo progressivo a cada perda do fio da
meada; a dispersão da neoideia; o desvio do fluxo criativo pela perda do timing; a incapacidade
de encontrar saída criativa para o impasse pesquisístico; a sobrecarga de trabalho; a não observância da carga horária natural de sono; a ausência de ideias próprias; o conformismo social na
condição de pelourinho da criatividade; o temor de infringir às normas vigentes inibindo a criatividade; a lerdeza cognitiva; o subnível cultural; a resistência em adequar o confor do texto ao
padrão editorial da mídia de escolha; a subutilização dos atributos intraconscienciais; a inépcia
quanto a utilização dos recursos mentaissomáticos extracerebrais; os freios emocionais; a autossabotagem ideativa associada aos pertúrbios emocionais; o desafio intelectual transformado em peso a ser suportado; o sentimento de incompetência intelectual; o autoderrotismo anterior à tentativa de escrever; a hipersensibilidade às heterocríticas gerando desmotivação; a fuga por meio da
psicomotricidade; a incapacidade de domesticar a própria vontade; as doenças somáticas minando
o ânimo; o bloqueio autoral admitido entre os escritores-referência da Literatura Mundial; o bloqueio da produção escrita compondo o quadro de manifestações mórbidas do escritor suicida consagrado; o engavetamento da obra; a gescon abortada; o sentimento de incompletismo proexológico; o incompléxis; a melin; a melex anunciada; a hesitação frente à urgência da reciclagem
intraconsciencial; o Curso Formação de Autores da UNIESCON; o Curso Verbetografia; o Círculo Mentalsomático; a Era da Fartura desperdiçada; o desafio da Era da Conscienciologia.
Parafatologia: os bloqueios energéticos corticais; os contágios energéticos devidos às
evocações pesquisísticas; as assimilações energéticas antipáticas; os acidentes de percurso parapsíquicos; a inabilidade em discriminar as ECs; o apedeutismo parapsíquico; a desconexão com
o amparo extrafísico de função; o vácuo inspiracional; a inexistência da cosmovisão seriexológica; a imprescindibilidade do estado vibracional (EV) profilático; a atenção aos alertas da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autoparadiagnóstico das intrusões extrafísicas; a desassim;
a parassepsia promovida pelo arco voltaico craniochacral; a mobilização de energias em circuito
fronto-coronochacral; o autenfrentamento da preterição multiexistencial do labor intelectivo;
a conquista de parapreceptoria funcional pelo autesforço; a instalação do campo energético no local de trabalho; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosológico autodespriorização-autodesorganização; o sinergismo patológico dos redutores do autodiscernimento; o sinergismo estagnador inibição comunicativa–pusilanimidade intelectual; o sinergismo desqualificador do texto científico impaciência-superficialidade; o sinergismo paralisante expectativa-tensão-ansiedade; o sinergismo
força da vontade–força do hábito; o sinergismo pesquisa-leitura na incrementação ideativa.
Principiologia: o princípio da inércia; o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da perseverança; o princípio da quantidade com qualidade aplicado às gescons.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: o 1% de teoria (erudição) desencadeando os 99% da prática (publicação).
Tecnologia: as técnicas grafológicas; as técnicas enciclopédicas; a técnica dos turnos
mentaissomáticos; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da expansão pulmonar; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da alternância de tarefas; a técnica de dizer não; a técnica da banana tecnique.
Voluntariologia: o voluntário-escritor; o voluntário sem-agenda; o voluntário-turista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
tenepes; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Autores da
Conscienciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio
Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito do negligenciamento dos aportes culturais; o efeito das rotinas inúteis solapando a autodeterminação do escritor; o efeito das emoções desequilibradas sobre o desempenho intelectual; o efeito deletério das drogas psicoativas sobre o cérebro; o efeito nocivo
das conseneres sobre as conscins incautas.
Neossinapsologia: a rede sináptica subdesenvolvida; as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita; a auto-herança pobre em parassinapses ligadas à escrita; a sofisticação
neossináptica estimulada pela qualificação da autografopensenidade.
Ciclologia: o ciclo comatoso da inatividade; o ciclo nosológico retroalimentador autassedialidade-heterassedialidade; o ciclo patológico de omissões deficitárias; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano; o ciclo da
maternagem ideativa; o ciclo pesquisar-escrever-publicar; o ciclo do tempo.
Enumerologia: o bloqueio cognitivo; o bloqueio comunicativo; o bloqueio intelectivo;
o bloqueio linguístico; o bloqueio mentalsomático; o bloqueio mesológico; o bloqueio organizacional; o bloqueio paraperceptivo.
Binomiologia: o binômio castrador da criatividade obrigação-repressão; o binômio
mentalidade estreita–inscícia; o binômio deficiência cultural–autovitimização; o binômio educação formal–autodidatismo; o binômio malhação muscular–malhação neuronal; o binômio cérebro-cerebelo.
Interaciologia: a interação repouso-movimento; a interação pendências-eficiência; a interação assédio extrafísico–bloqueio autoral; a interação pressão externa–produtividade; a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação Fisiologia Cerebral–Parafisiologia Paracerebral; a interação leitura-reflexão-escrita.
Crescendologia: o crescendo protelatório outra hora–outro dia–outro mês–outro ano;
o crescendo das autofrustações consecutivas; o crescendo patológico postergação-incúria-incompléxis; o crescendo transpiração-inspiração; o crescendo iniciativa-acabativa; o crescendo
informação arquivada–informação partilhada.
Trinomiologia: a ausência do trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado à escrita;
o trinômio malinformação-desinformação-subinformação; o trinômio anestesia ideativa–estagnação criativa–inanição autoral; o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio (trio) escritor-preceptor-revisor; o trinômio planejamento-consecução-resultados;
o trinômio intenção–concentração mental–vontade.
Polinomiologia: o polinômio nosológico lassidão mental–acrasia–autodepreciação–autoculpa.
Antagonismologia: o antagonismo obra intencionada / obra publicada; o antagonismo
preguiça mental / avidez intelectual; o antagonismo dever árduo / motivação autopesquisística;
o antagonismo tarefa de baixa prioridade / tarefa de alta prioridade; o antagonismo autopriori-
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dade fantasiosa / autoprioridade realística; o antagonismo prioridade esquecida / prioridade
atendida; o antagonismo autoprioridades medíocres / autoprioridades inteligentes.
Paradoxologia: o paradoxo da inércia significar tanto a tendência da matéria, livre da
ação de forças, a permanecer em repouso como em movimento.
Politicologia: a cronocracia; a asnocracia; a assediocracia.
Legislogia: a Primeira Lei de Newton; a lei do menor esforço; a lei de Parkinson; as leis
da proéxis; a inadiabilidade da lei do maior esforço evolutivo.
Fobiologia: a intelectofobia; a autopesquisofobia; a grafofobia; a informaticofobia; a comunicofobia; a decidofobia; a voliciofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome da dispersão consciencial (autodespriorização); a síndrome da procrastinação (síndrome do estudante); a síndrome
do segundo livro; a síndrome da anorexia intelectual; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da aprosexia; a síndrome da insegurança; a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a mania da protelação; a fracassomania; a doxomania.
Mitologia: o descarte dos mitos pessoais sobre a intelectualidade; o mito da falta de
tempo; o mito do livro nascido pronto; o mito dos últimos virem a ser os primeiros.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a psicossomatoteca;
a mentalsomatoteca; a metodoteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a lexicoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sindromologia; a Assediologia; a Perdologia;
a Desviologia; a Consciencioterapeuticologia; a Priorologia; a Autorganizaciologia; a Reeducaciologia; a Proexologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Autodiscernimentologia;
a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a pessoa abúlica; a conscin multívola; a conscin tíbia; a pessoa acrástica; a pessoa dispersiva; a conscin indisciplinada; a conscin em subnível;
a pessoa depressiva; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o apedeuta; o eunuco intelectual; o anoréxico intelectual; o acedioso;
o autoperdoador, o pusilânime; o ansioso; o distímico; o autassediado; o heterassediado; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o cognopolita; o duplista; o proexista; o escritor principiante; o escritor veterano; o pré-autor; o autor; o estudante; o evoluciente; o filósofo teoricão; o professor;
o intelectual; o pesquisador; o verbetógrafo; o comunicólogo; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o voluntário; o tertuliano; o teletertuliano; o tenepessista.
Femininologia: a apedeuta; a anoréxica intelectual; a acediosa; a autoperdoadora, a pusilânime; a ansiosa; a distímica; a autassediada; a heterassediada; a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita; a duplista; a proexista; a escritora principiante; a escritora veterana; a pré-autora; a autora; a estudante; a evoluciente; a filósofa teoricona; a professora; a intelectual; a pesquisadora; a verbetógrafa; a comunicóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a voluntária; a tertuliana; a teletertuliana; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens pendentia; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens incompletista.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da inércia grafopensênica episódica = a resistência circunstancial ou pontual para levar a efeito determinado trabalho escrito; síndrome da inércia grafopensênica recorrente = a resistência crônica ou reincidente para levar a efeito as gescons grafadas em
geral.
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Culturologia: a auto-hibernação cultural; a substituição da cultura do “deixa para depois” pela cultura do “aqui-agora-já”.
Parassemiologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
17 traços, condições, condutas, tendências, indícios, manifestações, perturbações e comorbidades
holossomáticas encontradiças, em intensidade e número váriáveis, na síndrome da inércia grafopensênica:
01. Acídia: a indolência intelectual; o marasmo; a preguiça crônica; a vontade débil;
a falta de domínio das ECs; a falta de disposição física ou mental para sustentar o trabalho mentalsomático.
02. Antitecnicidade: a falta de traquejo na estilística da redação científica; a desistência
perante o desafio da exaustividade pesquisística; o aborrecimento frente ao detalhismo necessário
à composição do confor; a falta de fundamentação conteudística; a superficialidade da abordagem.
03. Apedeutismo: as lacunas na educação formal; a inexistência do aperfeiçoamento
autodidático; a estagnação do conhecimento pessoal.
04. Autassédio: as emoções desequilibradas; as preocupações em geral; o medo do fracasso; o receio da autexposição oral ou escrita; a marcação de prazos fatais.
05. Autodesorganização: a ausência de cronograma, agenda ou plano de trabalho.
06. Autofrustração: a consciência da distância entre o não feito e o intencionado.
07. Comorbidades: as doenças repercutentes no ânimo, na capacidade de elaboração
mental e no rendimento intelectual, por exemplo, os transtornos do humor e de ansiedade, as desordens de aprendizagem; a síndrome da fadiga crônica (SFC).
08. Desmotivação: o desestímulo, o desinteresse, a indiferença, a abulia quanto à pesquisa e ao autorado.
09. Despriorização: a sucumbência à sedução do projeto novo; a agonia contínua gerada pelo acúmulo de atividades pendentes.
10. Ergastenia: o estado de fadiga física e intelectual resultante do excesso ou sobrecarga de trabalho.
11. Heterassédio: a sucumbência às pressões conviviais; a tensão gerada pela cota heteroimposta de publicações.
12. Improdutividade: a paralisação da obra ou da produção escrita.
13. Incoesão: a deficiência na intrarticulação conteudística do texto; a falta de clareza
quanto a ideia central; a dificuldade em delimitar a abordagem; o desvio do foco do assunto.
14. Indisciplina: o descumprimento da rotina de escrita planejada.
15. Insegurança: a baixa autestima; a dúvida quanto ao valor da própria produção escrita.
16. Medicação: a lentificação do desempenho intelectual pelo uso de psicofármacos.
17. Pusilanimidade: a tibieza psíquica; a esquiva do autenfrentamento autoral.
Confrontologia. Sob a ótica da Autodiagnosticologia, eis, na ordem lógica, 6 paralelos,
a serem considerados pelo candidato a escritor, no diagnóstico diferencial da síndrome da inércia
grafopensênica com a fase heurística do ciclo da escrita denominada latência grafopensênica:
Tabela – Síndrome da Inércia Grafopensênica / Latência Grafopensênica
Nos

Síndrome da Inércia Grafopensênica

Latência Grafopensênica

1.

Improdutividade grafopensênica

Maturação conteudística do texto ou obra

2.

Ciclo da escrita lacunado

Ciclo da escrita ativo

3.

Desconexão pensênica com o assunto

Saturação mental com o tema

4.

Perda repetida do fio condutor do tema

Descoberta do fio condutor do tema
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Síndrome da Inércia Grafopensênica

Latência Grafopensênica

5.

Perda do interesse pelo tema

Tema permanentemente estimulante

6.

Quadro sindrômico

Dinâmica heurística

Terapeuticologia. Consoante à Autorrecinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
17 técnicas fundamentadas no trinômio autodiscernimento-autodeterminação-autodidatismo, auxiliares na reversão da síndrome da inércia grafopensênica:
01. Anotações. Manter o hábito de fazer anotações. As boas ideias não registradas vão
embora tão rápido quanto chegaram.
02. Aquecimento. Escrever, durante 10 minutos ininterruptos, sobre qualquer aspecto
ou nuança do assunto. A continuidade do esforço mental adapta o cérebro à atividade escrita com
maior naturalidade. A escrita espontânea também estimula a criatividade, o desenvolvimento de
raciocínios e aviva a memória.
03. Base Física. Organizar o local de trabalho mentalsomático, eliminando os bagulhos
energéticos.
04. Energias. Promover autodesbloqueios energéticos e desassins.
05. Flexibilidade. Desapegar-se dos pontos de vista iniciais e expressões de efeito prediletas, privilegiando a clareza e a substancialidade do conteúdo. Dar abertismo pensênico à percepção dos fatos orientadores da vertente ideativa a ser seguida.
06. Neoideia. Diante do vazio ideativo, retornar à garimpagem pesquisística e às leituras, buscando novas associações de ideias e inspirações.
07. Ortopensenidade. Atentar à autopensenidade, promovendo os autodesassédios necessários e criando ambiente à parapreceptoria especializada.
08. Posicionamento. Reconhecer a hora de dizer não às influências e pressões externas.
Ponderar às opiniões alheias, sem submissão.
09. Proficiência. Resolver em definitivo as deficiências quanto à escrita na língua-mãe,
redação técnica, metodologias de pesquisa e utilização dos recursos da informática, buscando auxílios nos cursos de capacitação, aperfeiçoamento e na orientação dos profissionais especializados.
10. Propósito. Registrar, por escrito, definição preliminar, síntese ou resumo do trabalho pretendido, fixando a ideia central; o foco, a essência ou o objetivo intencionado com a pesquisa e posteriormente com o texto.
11. Relaxamento. Prever momentos de descanso ou lazer minimizadores da ansiedade
e do stress. A sesta auxilia na evitação da fadiga mental.
12. Ritmo. Manter o ritmo mentalsomático, mesmo quando sem inspiração ou em fase
de baixa produtividade. Nesse caso, trabalhar em algo mais fácil, por exemplo, no sumário, na organização da bibliografia, na digitação de anotações ou dos últimos dados pesquisados. O pequeno trabalho levado a bom termo aumenta a automotivação para o trabalho maior.
13. Rotina. Estabelecer rotina de trabalho mentalsomático de acordo com a hora do dia
na qual o cérebro está mais ativo e descansado.
14. Selfbrainstorming. Dar asas à lateropensenidade, saindo da inércia psicológica ou
da perspectiva padrão pessoal ou do grupo.
15. Soma. Observar a dieta, as horas de sono e os exercícios físicos adequados à necessidade individual.
16. Tempo. Aumentar gradativamente o tempo de dedicação à escrita.
17. Teste. Responder o teste das 11 perguntas técnicas indicadas à abordagem inicial de
qualquer assunto científico original, proposto na obra 700 Experimentos da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da inércia grafopensênica, indicados para
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
04. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
06. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
07. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
08. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
10. Inibição comunicativa: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Latência grafopensênica: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Maternagem ideativa: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Necessidade evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
14. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA INÉRCIA GRAFOPENSÊNICA REQUER A COMPREENSÃO TEÁTICA DA CONSCIN QUANTO
À IMPRESCINDIBILIDADE DO AUTEMPENHO INTELECTIVO
MÁXIMO E CONTINUADO NO AUTODIDATISMO AUTORAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é conscin rendida à inércia grafopensênica? Qual nível de autesforços você aplica na superação dessa condição?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Autodesassédio Autoral; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 3 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 nota; 76 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR;
2010; páginas 29 a 54.
2. Balona, Málu; Benefícios da Autossuperação dos Travões da Escrita; Scriptor; Revista; Anuário; Ano
1; N. 1; 1 enu.; 1 megapensene trivocabular; 1 microbiografia; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 55 a 58.
3. Pressfield, Steven; A Guerra da Arte: Supere os Bloqueios e vença suas Batalhas Interiores de Criatividade (The War of Art); pref. Robert McKee; revisora Gratia Domingues; trad. Geni Hirata; 174 p.; 3 caps.; 12 citações;
1 diagrama; 7 enus.; 1 microbiografia; 20,5 x 13,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 15 a 18, 40 a 43,
71, 72 e 99.
4. Ramalho, Valdir; As Raízes Conceituais do Inercialismo; Análise Econômica; Revista; Semestrário; Ano
18; N. 33; 7 citações; 1 enu.; 6 fórmulas; 51 refs.; Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS); Porto Alegre, RS; Março, 2000; página 101.
5. VandenBos, Gary R; Org.; Dicionário de Psicologia (APA Dictionary of Psychology); revisoras Maria Lucia Tiellet Nunes; & Giana Bitencourt Frizzo; trad. Daniel Bueno; Maria Adriana Veríssimo Veronese; & Maria Cristina
Monteiro; 1.040 p.; 237 abrevs.; 2.024 enus.; glos. 25.000 termos; 4 apênds.; 28,5 x 21,5 x 5 cm; enc.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 140 e 845.
6. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 182 e 183.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 600 enus.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 165, 349, 381, 391, 414, 447,
514, 596, 612, 641, 670, 685, 702 e 742.
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DA
MÃE SUPERPROTETORA
(PARAPATOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A síndrome da mãe superprotetora é o estado patológico caracterizado por
conjunto de sinais e sintomas psicofisiológicos apresentados pela conscin mulher, investida de
responsabilidade disfuncional sobre a segurança dos filhos, biológicos ou não, manifestando proteção ou preocupação exageradas com os mesmos, podendo gerar, paradoxalmente, dependência
filial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra mãe deriva do Latim, mater, “mãe”.
Apareceu no Século XIII. O prefixo super procede também do idioma Latim, super, “sobre; em
cima de; por cima de; além de; durante; a respeito de; por meio de”. O vocábulo protetor provém
do idioma Latim, protector, “protetor”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Síndrome da maternagem superprotetora. 2. Sintomatologia do apego maternal patológico. 3. Síndrome da preocupação exagerada com os filhos.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da mãe superprotetora, síndrome amena
da mãe superprotetora e síndrome aguda da mãe superprotetora são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Maternagem lúcida. 2. Antimaternidade sadia. 3. Autossuperação
da superproteção materna.
Estrangeirismologia: o bond mãe-filho; o rapport mãe-filho; o timing da mudança;
o know-how conviviológico; o upgrade afetivo e evolutivo da maternagem; a importância da
acumulação de findings pesquisísticos para o autodiagnóstico do temperamento superprotetor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Maternologia Lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da superproteção; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenidade conflituosa; o holopensene da mídia exagerando o papel da figura materna; o holopensene dos ambientes otimizadores mentaissomáticos.
Fatologia: os sinais doentios da superproteção com os filhos; a preocupação exagerada
com a prole; o excessivo cuidado maternal nos primeiros anos de vida; o ato de presentear para
compensar a ausência da mãe; o receio de desagradar os filhos; o medo de acidentes e lesões evitando a exploração de novas brincadeiras; a atitude materna imatura impedindo outros contatos físicos e emocionais da criança; a proteção doentia da mãe contribuindo para a diminuição da imunidade fisiológica dos filhos; a mãe abrindo mão de tudo na satisfação dos desejos do filho; o hábito materno de agir em prol do filho sem orientações; a mãe corroborando com os trafares da
prole; a falha de não educar os filhos quanto aos bons comportamentos no cotidiano; o fato de
a mãe superprotetora tratar os filhos enquanto dependentes e incapazes; o medo da possibilidade
de sequestro dos filhos; a responsabilidade da mãe corroborando com as patologias da prole; o desenvolvimento do transtorno de ansiedade nos descendentes; a revolta dos filhos na busca da liberdade do controle; a opção pela maternidade sadia; o reencontro grupocármico; as reconciliações; a reciclagem intraconsciencial; a reciclagem existencial; a conscientização materna quanto
à evolução conjunta interassistencial; o benefício da consciencioterapia no auxílio às portadoras
da patologia da superproteção; a superação do emocionalismo; a coragem de mudar os hábitos na
educação; as posturas assistenciais evolutivas; a interdependência fortalecendo a convivialidade
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sadia; a autopesquisa enquanto ferramenta útil para o entendimento do fator desencadeante da superproteção; o ato de aproveitar a oportunidade de receber compassageiros evolutivos na condição de filhos.
Parafatologia: o assédio extrafísico da superproteção materna; o auto e heterassédio;
a escolha da própria mãe ainda no intermissivo, privilégio de poucos; as interprisões grupocármicas; as dependências indiretas geradas pela interprisão grupocármica; a vivência de retrocognição
revelando trauma da mãe devido a rapto da filha; a ignorância sobre a parafisiologia holossomatica; a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento parapsíquico corroborando a homeostase holossomática; a identificação da sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a autorresponsabilidade tenepessística; o autorrevezamento multidimensional; o pronto atendimento às demandas interassistenciais em todas as dimensões; a clarividência
viajora envolvendo o filho; o acesso à holomemória trazendo a hipótese de trauma de retrovida
geradora da superproteção; a paragratidão; a conexão com o amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico das carências conscienciais da mãe; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo mãe-filho; o sinergismo patológico
superproteção da mãe–frustração do filho; o sinergismo grupocármico; o sinergismo patológico
medo-estagnação; o sinergismo autopesquisa–reciclagem existencial.
Principiologia: o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio da autocura;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio da convivência fraterna; o princípio da autonomia da vontade; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código
grupal de Cosmoética (CGC) na família; o código do exemplarismo pessoal (CEP) fundamentando a qualidade das posturas maternas na interrelação mãe-filho(a); os códigos anticosmoéticos
fortalecendo as interprisões grupocármicas; o código pessoal de coerência cosmoética; o código
pessoal de prioridades evolutivas; o código da pesquisa pessoal na superação de trafares.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da seriéxis; a teoria da
reciclagem consciencial; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da proéxis; a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da inteligência evolutiva
(IE) aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: a técnica das otimizações à autocura; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da instalação do estado vibracional; a técnica da desassimilação simpática; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas consciencioterápicas; a técnica conscienciológica de escrever as autexperiências.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico na Conscienciologia favorecendo a reciclagem de posturas superprotetoras; o voluntariado conscienciológico fortalecendo as autopesquisas; a afinização ao grupo de voluntariado; a oportunidade sadia de vivências interassistenciais
no voluntariado; o paravoluntariado da pararreurbanização; o voluntariado da reeducação
consciencial pela tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico
da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos prejudiciais da ansiedade na progenitora insegura; o efeito da
paracirurgia nas parapatologias cronificadas; os efeitos nocivos da superproteção; o efeito pre-
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judicial da carência afetiva; o efeito da interprisão grupocármica; o efeito do domínio nas distorções cognitivas; o efeito evolutivo da autopesquisa.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à superação da síndrome da superproteção; a necessidade de neossinapses para eliminar as repercussões mesológicas nocivas; as neossinapses necessárias às renovações pensênicas; as neossinapses desassediadoras; as neossinapses da reaprendizagem emocional; as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita;
a criação de neossinapses a partir dos atendimentos consciencioterápicos.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; a manutenção mimética do ciclo algoz-vítima; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo erro-retificação-acerto nas interrelações mãe-filho; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo
autassédio-heteroassédio-desassédio.
Enumerologia: a perda de tempo da mãe preocupada; a perda de energias da mãe medrosa; a perda de oportunidades evolutivas da mãe autocrata; a perda de companhias evolutivas
da mãe e do filho; a perda de neoideias da mãe e do filho; a perda da independência do filho;
a perda da programação existencial da mãe e do filho.
Binomiologia: o binômio carência-manipulação; o binômio ansiedade-impaciência;
o binômio introversão-dependência; o binômio admiração-discordância; o binômio emprego dos
trafores–superação dos trafares; o binômio vontade–energia consciencial; o binômio autenfrentamento contínuo–reverberação das autorrecins.
Interaciologia: a interação autorreflexão-racionalidade; a interação afetividade-empatia; a interação amparo-tenepes; a interação multidimensional da paraconvivência.
Crescendologia: o crescendo superproteção maternal–interprisão grupocármica;
o crescendo autesforço–autocapacitação–autoridade moral; o crescendo crise-crescimento;
o crescendo atenção–observação–análise das autoposturas no convívio familiar; o crescendo assistido-assistente; o crescendo soma-psicossoma-mentalssoma; o crescendo idealizar-realizar.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
ouvir-compreender-assistir; o trinômio indissociável pensamento-sentimento-energia; o trinômio
desconstrução–desobstrução–paz íntima; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar.
Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o polinômio aceitar-acolher-conviver-assistir; o polinômio dedicação-paciência-afeto-perdão; o polinômio ação-reação-repressão-vitimização; o polinômio compreensão-dedicação-paciência-estima.
Antagonismologia: o antagonismo emocionalismo / racionalidade; o antagonismo
agradar / desagradar; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo mãe presente / mãe ausente; o antagonismo convivência patológica / convivência sadia; o antagonismo mãe assediadora / mãe amparadora; o antagonismo Paragenética / Genética; o antagonismo autocorrupção
/ Cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de irmãos criados iguais apresentarem resultados existenciais diferentes; o paradoxo assistencial de a impactoterapia ser realizada de maneira suave
e discreta; o paradoxo da relação complicada mãe-filho(a) poder promover acerto grupocármico; o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento.
Politicologia: a autocracia; a assediocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno; a lei da interdependência
consciencial; a lei da causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da seriéxis.
Filiologia: a patofilia; a anticosmoeticofilia; a falta de interassistenciofilia; a falta de
evoluciofilia; a conscienciofilia; a grupocarmafilia; a energofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a autofobia; a traumatofobia; a projeciofobia;
a sociofobia; a fobia à autexposição.
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Sindromologia: a síndrome da mãe superprotetora; a síndrome do canguru; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da insegurança; a síndrome do medo; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a nosomania; a patomania; a tiranomania; a egomania; as manias pessoais;
a mania de perfeição; a mania de agradar o filho.
Mitologia: a submissão pessoal aos mitos maternos; a queda do megamito da perfeição;
o fim do mito da evolução consciencial sem autesforços; a autossuperação do mito da maternidade perfeita; o instinto maternal na condição de mito para a moderna conscin-mulher; a queda
do mito de existência de atos sem consequências; a queda dos mitos multimilenares por meio das
autopesquisas.
Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a egoteca; a apriorismoteca; a autopesquisoteca; a socioteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Interprisiologia; a Antidiscernimentologia; a Maternologia; a Recinologia; a Liberologia; a Autoconsciencioterapia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família; a conscin imatura; a conscin preocupada; a consréu ressomada;
a consciex assediadora; a conscin assistida; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o filho superprotegido; o mimado; o autassediado; o menino ansioso;
o garoto estressado; o filho inseguro; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador;
o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a mãe superprotetora; a mãe autocrata; a mãe dominadora; a filha superprotegida; a mimada; a autassediada; a menina ansiosa; a garota estressada; a filha insegura;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; 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 maternus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens autocraticus; o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens pathopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome amena da mãe superprotetora = a condição patológica de
a genitora assumir, em determinado período da vida, as responsabilidades dos filhos, tornando-os
inseguros para resolver os próprios problemas; síndrome aguda da mãe superprotetora = a condição patológica de a genitora restringir a atuação dos filhos por ciúme e possessividade, tornando-os submissos e tendentes à depressão.
Culturologia: a cultura da maternidade; a cultura do medo; a cultura do emocionalismo; a cultura da crença; a cultura da reciclagem intragrupal; a cultura da reconciliação familiar; a cultura da liberdade sadia do filho.
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Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 6 exemplos
de características presentes nas conscins portadoras da síndrome da mãe superprotetora:
1. Afetividade patológica: o excesso do afeto sufocando o filho.
2. Autassédio: o excesso de preocupação diante dos medos reais e imaginários em torno
do filho, impedindo novas experiências.
3. Dominação: o excesso de ascendência sobre o filho, tolhendo a criatividade e a iniciativa pessoal.
4. Egoísmo: o excesso de posse sobre o filho impedindo a formação de círculo de amizades.
5. Manipulação: o excesso de influenciação na vida do filho, visando ganhos secundários.
6. Zelo demasiado: o excesso de cuidados, afastando o filho de todos os perigos e impedindo-o de desenvolver-se por iniciativa própria.
Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 providências práticas e inteligentes da conscin lúcida, promotoras da superação da
síndrome da mãe superprotetora:
01. Autexperimentação: a busca de soluções práticas diante dos fatos e parafatos cotidianos.
02. Autocomprometimento: a assunção do compromisso interconsciencial profundo
firmado no Curso Intermissivo (CI).
03. Autodomínio energético: o trabalho profilático com as energias.
04. Autopesquisa: a autoconsciencioterapia; a condição de conscin-cobaia.
05. Comunicação: o exercício diário em dialogar com os filhos(as) tornando-os independentes.
06. Convívio sadio: o compartilhamento sadio de afeto e convivência com todos os filhos(as) sem privilégios ou predileções.
07. Erudição compartilhada: a priorização mentalsomática para a ampliação da cognição pessoal e da prole.
08. Interassistência: a aplicação da assistência de mão dupla.
09. Lucidez: a diferenciação quanto às influências de origem extrafísica atuantes sobre
si própria.
10. Ortopensenização: a autoqualificação do holopensene e do equilíbrio holossomático.
11. Parapsiquismo útil: o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
12. Reciclagem: a prática da recin e recéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da mãe superprotetora, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
04. Autassédio latente: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interprisão grupocármica: Interprisiologia; Nosográfico.
Interrelação mãe-filha: Conviviologia; Neutro.
Maternação: Evoluciologia; Neutro.
Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
Síndrome do bonzinho: Psicossomatologia; Nosográfico.
Síndrome do canguru: Parapatologia; Nosográfico.
Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.

A SUPERAÇÃO DA SÍNDROME DA MÃE SUPERPROTETORA REQUER DA GENITORA RECICLAGENS CONSTANTES
PARA A AQUISIÇÃO DE NEOATRIBUTOS POTENCIALIZADORES DA CONVIVÊNCIA COSMOÉTICA COM OS FILHOS.
Questionologia. Você, leitora, apresenta sintomas da síndrome da mãe superprotetora?
Em caso afirmativo, quais as providências para a autossuperação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos.241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; PR;
páginas 75 a 77, 297, 481, 587, 588, 590, 887 e 996.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrev.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos.
2.441 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); PR; 2004; páginas 121, 235, 403, 409, 491, 848
a 852, 491 e 1.018.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 235.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexandre Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.;
1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev.
e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 133, 149,
153, 154 e 160.
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SÍNDROME DA MEDIOCRIZAÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da mediocrização é o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico no qual predomina o distúrbio da conscin rendida à vida vulgar, sem criatividade,
procrastinando a existência, submissa às circunstâncias e contingenciamentos da Socin ainda patológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra medíocre deriva do idioma Latim,
mediocris, “medíocre; mediano; médio; moderado; prudente; modesto; reportado”. Apareceu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autofuga. 2. Anticatarse. 3. Acídia. 4. Autoperdoamento. 5. Carrancismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos do vocábulo medíocre: inframedíocre; mediocracia; mediocrão; mediocrata; mediocrática; mediocrático; mediocreira; mediocridade; mediocrismo; mediocrização; mediocrizada; mediocrizado; mediocrizador; mediocrizadora; mediocrizante; mediocrizar.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da mediocrização, síndrome da mediocrização prematura e síndrome da mediocrização madura são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Intermissivismo. 2. Autolucidez consciencial.
Estrangeirismologia: o hollow profile evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva, no caso, ignorada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mediocridade; os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; as rotinas pensênicas inexpressivas; o aninhamento da autopensenidade no senso comum; os holopensenes mediocrizadores reinantes na Socin
Patológica.
Fatologia: a acomodação da pessoa comum à robéxis; o labor burocrático; as amizades
ociosas; os contatos superficiais; a sociosidade demagógica; a autorrendição à opinião pública;
a covardia evolutiva; a autocastração consciencial; a personalidade fraca; a tentativa vã de esquiva às crises de crescimento; a coragem necessária para assumir as genialidades pessoais.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapsicose pós-dessomática; o mediocrismo baratrosférico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico interiorose-apriorismose.
Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da evolução dinâmica;
o princípio da inevitabilidade de adversidades antiestagnação evolutiva.
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Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos grupais
repressores do nivelamento coletivo a menor.
Teoriologia: a teoria da robéxis; a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo
as omissões conscienciais.
Tecnologia: a ignorância quanto à técnica de evoluir cosmoeticamente melhor; a técnica
da recéxis.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico no despertamento da hibernação evolutiva.
Laboratoriologia: a carência do laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: o efeito regressivo de acomodação à própria mediocridade; o efeito bola-de-neve da perpetuação no desvio autevolutivo.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial patológico melin-melex.
Enumerologia: o banal; o trivial; o comum; o vulgar; o batido; o ordinário; o usual.
Binomiologia: o binômio pouco talento–pouco merecimento; o binômio banalização de
trafores–valorização de trafares; o binômio egão-orgulho postergando a retomada do rumo autevolutivo.
Interaciologia: a interação autopotencialidade negligenciada–irresponsabilidade grupocármica.
Crescendologia: o crescendo de automimeses inúteis enredando a consciência no acostamento evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio sem relevo–sem brilho–sem destaque; o trinômio erro-engano-omissão.
Polinomiologia: o desperdício do polinômio talentos-energias-esforços-oportunidades-companhias.
Antagonismologia: o antagonismo existência medíocre / relevo particular.
Paradoxologia: o paradoxo da defesa da autobiografia intrafísica ser capaz de gerar
estigmatizações holobiográficas; o paradoxo da aparente vida intrafísica mediana do Serenão
ressomado.
Politicologia: a mediocracia; a carência da autoconscientização sobre a meritocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço autevolutivo.
Filiologia: a hedonofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da mesmice.
Maniologia: a ludomania.
Mitologia: o mito da autevolução espontânea; o mito da aceitação social absoluta.
Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a abstrusoteca; a egoteca; a regressoteca;
a apriorismoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Displicenciologia; a Desviologia; a Consciencioterapia; a Parapsicopatologia; a Autassediologia; a Psiquiatria; a Psicoterapia; a Passadologia;
a Autovitimologia; a Enganologia; a Interprisiologia; a Subcerebrologia; a Deficienciologia;
a Nosologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin-robô; a conscin apagada; a conscin mediocrizada; a mediocreira.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o mediocrata.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mediocrata.
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Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens turbatus; o Homo sapiens psychoticus; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens negligens.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da mediocrização prematura = a do jovem vítima da toxicomania; síndrome da mediocrização madura = a da pessoa de meia-idade física já demonstrando
ser vítima da melin.
Culturologia: a sujeição cultural degradante; a autossujeição aos idiotismos culturais;
a cultura do mais do mesmo.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
atitudes ou posicionamentos pessoais passíveis de serem incluídos no universo da síndrome da
mediocrização:
01. Alcoolismo. Ingerir bebidas alcoólicas socialmente e manter adega familiar.
02. Autopromoção. Permitir campanha de autopromoção aberta a partir de outros.
03. Condecorações. Receber condecorações e colecionar homenagens sociais.
04. Desleixo. Manter vida sedentária sem exercícios físicos regulares.
05. Fama. Cultuar a condição da fama ou celebridade na Socin ainda patológica.
06. Mediocridade. Preferir ser medíocre em todas as coisas básicas da vida.
07. Obesidade. Perseverar em dieta antissomática com o próprio soma obeso.
08. Populismo. Participar de movimento político, populista e demagógico.
09. Tabagismo. Fumar cigarro ou maconha e manter espaço doméstico para tal fim.
10. Vulgaridade. Admitir óbvias posturas vulgares na maior parte das reações pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da mediocrização, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Agenda vazia: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
05. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
06. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
07. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autexclusão cosmoética: Cosmoeticologia; Nosográfico.
09. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
10. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
13. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
14. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
15. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
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A SÍNDROME DA MEDIOCRIZAÇÃO É SEMPRE CONDIÇÃO
LAMENTÁVEL E APRESENTA-SE PIOR QUANDO SE DETECTAM EVIDÊNCIAS DE A CONSCIN VÍTIMA TER CONCLUÍDO O CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou o tema da síndrome da mediocrização? Tem procurado assistir aos portadores de tal morbosidade?
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DA
MULHER MARAVILHA
(PARAPATOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A síndrome da mulher maravilha é a condição nosológica da conscin ginossomática multitarefa, manifestando-se na condição de refém das pressões externas da Sociedade Moderna na busca da perfeição, utilizando-se de supostos superpoderes, autoiludida sobre
a própria capacidade e equivocada quanto à prioridade evolutiva.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra mulher vem do idioma Latim, mulier,
“mulher”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo maravilha deriva também do idioma Latim, mirabilia, de mirabilis, “admirável; maravilhoso”. Surgiu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da supermulher. 2. Sintomatologia da pretensa mulher
perfeita. 3. Quadro sindrômico da mulher amaurótica equilibrista. 4. Sintomatologia da autoimagem feminina idealizada. 5. Quadro sindrômico da mulher nota 10.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome da mulher maravilha juvenil e síndrome da mulher maravilha adulta são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autonomia evolutiva feminina. 2. Autoliderança feminina responsável. 3. Serenidade da mulher lúcida. 4. Síndrome do super-homem. 5. Síndrome de Poliana.
Estrangeirismologia: a wonder woman syndrome; o feminist icon; as supergirls; as it
girls; a superior wife syndrome; o doing it all; o dressing to impress; os extracurriculars; a sexual equality; o perfectionism holding women back; a workaholic; a obsessão pela high performance; as high expectations; a control freak.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade evolutiva ginossomática.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Ansiedade: imaturidade consciencial. Perfeição: armadilha egoica. Perfeccionismo não, exemplarismo. Prioridade: habilidade evolutiva. Quem prioriza assiste. Priorização predispõe compléxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da despriorização evolutiva; o holopensene pessoal do perfeccionismo; a autopensenização nociva reforçando a condição doentia da supermulher;
a pressão holopensênica da Socin; a autopensenidade irracional; os patopensenes; a patopensenidade; os bagulhos pensênicos; a decodificação pensênica; a identificação da intrusão pensênica;
a base da autoconfiança calcada no holopensene pessoal sadio; os reciclopenses; a reciclopensenidade; os esforços necessários na manutenção de holopensene pessoal sadio; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a crença dos superpoderes; as preocupações em atender às exigências sociais;
o posicionamento multitarefa; as demandas diárias da casa; a culpa pela falta de tempo na criação
dos filhos; o ato de querer agradar ao marido; a carreira profissional enquanto meta existencial;
o papel de irmã mais velha; a preocupação com beleza e o bem vestir; a cobrança pela falta de
tempo para com os amigos; o malabarismo constante; a falta de autodiscernimento; as escolhas
equivocadas; a ausência de auto e heterexemplarismo; a exigência do reconhecimento; o conceito
do sucesso a qualquer preço; o dinheiro sendo prioridade; o status da carreira encobrindo a realidade consciencial; as mordomias corporativas; os incontáveis ganhos secundários; o prestígio do
cargo; a vaidade feminina; a competição entre os sexos no mundo corporativo; a armadilha do
ego; o gosto pelo poder; a preocupação com a autoimagem gerindo os rumos da vida; a autone-
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cessidade de sentir-se ocupada; a frustração presente; a irritação e impaciência com os outros;
a sensação de o tempo ser sempre curto; os lapsos de memória; a angústia iminente; o sistema
límbico atuando negativamente no soma; a reciclagem existencial; a coragem de soltar as amarras; a coragem para mudar; a autoconfiança reforçada; a correção no rumo da proéxis; a retomada
de tarefa; a neopostura autêntica; o desenvolvimento da prática do despojamento; a ressignificação de valores; a escolha ponderada da profissão; o trabalho assistencial, colaborativo e empático;
a postura cosmoética; as posturas assistenciais evolutivas; a integração sadia das diversas áreas da
vida intrafísica.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a impercepção da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a sobrecarga holossomática; a ignorância
quanto aos sinais parapsíquicos proexológicos; a despriorização da extrafisicalidade; a intencionalidade assistencial multidimensional; o abertismo para assistência extrafísica; a identificação
das sinaléticas parapsíquicas; a sincronicidade proexológica; o autoposicionamento por intermédio da tarefa energética pessoal (tenepes); o desenvolvimento parapsíquico por intermédio da docência conscienciológica; a conexão com o amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade–qualidade pensênica; o sinergismo autenticidade–autoridade moral; o sinergismo trabalho-proéxis.
Principiologia: o princípio da igualdade de gênero; o princípio do respeito aos autolimites somáticos; o princípio da causa e efeito; o princípio de ser sempre tempo de mudar; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio
da autorresponsabilidade pelo bem-estar íntimo.
Codigologia: a importância do código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às diversas áreas da vida.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do registro diário da pensenidade; a técnica de fechamento das
brechas do auto e heterassédio; as técnicas da assim e desassim; as técnicas da recéxis e recin;
a técnica da gestão de tempo versus gestão das escolhas; a técnica da docência conscienciológica; a técnica da tenepes; a técnica do planejamento evolutivo anual; a técnica da gratidão; a técnica da imobilidade física vígil (IFV).
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico terapêutico e assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito patológico do cansaço cotidiano no holossoma; o efeito negativo
das priorizações erráticas; o efeito do desvio da proéxis; o efeito da aspiral crescente oriundo
das reciclagens inter e intraconscienciais; o efeito profilático do EV; os efeitos surpreendentes
do processo assistencial.
Neossinapsologia: a renovação sináptica no desenvolvimento da autoimagem sadia; as
neossinapses conquistadas pela recin; as neossinapses desassediadoras geradas com a ortopensenidade.
Ciclologia: o ciclo vicioso da ocupação extrema; o ciclo das gerações perfeccionistas;
o ciclo licença maternidade–retorno à vida profissional; o ciclo da educação infantil; o ciclo dos
hábitos sociais desnecessários; o ciclo das crises e desilusões; o ciclo das recins necessárias ao
compléxis.
Binomiologia: o binômio expectativa-recompensa; o binômio ilusão-frustração; o binômio erro-justificativa; o binômio melin-melex; o binômio autopercepção-autenfrentamento; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio admiração-discordância; o binômio autenticidade-esclarecimento; o binômio vontade–energia consciencial.
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Interaciologia: a interação pai-mãe-filho; a interação homem-mulher; a interação empregado-empregador; a interação robotização existencial–ilusão de sucesso; a interação ansiedade-irreflexão; a interação vida pessoal–maternidade–voluntariado–carreira profissional; a interação lucidez–sucesso evolutivo.
Crescendologia: o crescendo vontade–intencionalidade–perseverança evolutiva; o crescendo autesforço–autocapacitação–autoridade moral.
Trinomiologia: o trinômio acúmulo de funções–exaurimento energético–exaustão emocional; o trinômio cansaço-estresse-estafa; a necessidade pessoal do trinômio dedicação-perfeição-reconhecimento; a consciência refém do trinômio poder-prestígio-vaidade; o ganho consciencial a partir do trinômio motivação-trabalho-lazer; a adoção pessoal do trinômio posicionamento-comportamento-exemplarismo; o trinômio amparador-assistente-assistido.
Polinomiologia: o polinômio lucidez–priorização evolutiva–proéxis–compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo supereficiência nos múltiplos papéis sociais / descaso evolutivo; o antagonismo autopesquisa / piloto automático; o antagonismo realidade / ilusão;
o antagonismo exaustão das capacidades físicas / homeostase holossomática; o antagonismo independência financeira / aprisionamento pelas cobranças sociais; o antagonismo controle absoluto / minipeça assistencial; o antagonismo círculo vicioso / círculo virtuoso.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência ser assexuada e o ginossoma ansiar pela
igualdade de gêneros; o paradoxo de a conscin mulher bem sucedida poder estar insatisfeita;
o paradoxo do senso comum quanto aos malefícios do estresse e grande número de conscins ainda nessa condição.
Fobiologia: a autocriticofobia; a espectrofobia.
Sindromologia: a síndrome da mulher maravilha; a síndrome da perfeição; a síndrome
da onipotência; a síndrome da robéxis; a síndrome de burnout; a síndrome do workaholism;
a síndrome da mãe perfeita; a síndrome da pressa; a síndrome do impostor; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de competição feminina; a mania de estabelecer altos índices de
desempenho para si e para os outros; a mania de querer agradar e se preocupar com a opinião dos
outros; a mania de falar sempre ocupada com as pessoas; a mania da agenda lotada de compromissos; a mania de emergência; a mania de trabalhar até tarde da noite.
Mitologia: o mito da mulher maravilha infalível; o mito da superpotência; o mito de
quanto mais dinheiro mais felicidade; o mito da maternidade, segundo o qual toda mulher nasce
para ser mãe; o mito da autoimagem idealizada; a eliminação do mito da mulher perfeita; o mito
dos superpoderes.
Holotecologia: a patopensenoteca; a energeticoteca; a psicoteca; a terapeuticoteca;
a cosmoeticoteca; a proexoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sindromologia; a Desviaciologia; a Intrafisicologia; a Criticologia; a Autopesquisologia; a Psicologia; a Reeducaciologia; a Ortopensenologia;
a Autopriorologia; a Homeostaticologia; a Voliciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin estressada; a conscin robotizada; a conscin competitiva; a conscin vaidosa; a conscin mal resolvida profissionalmente; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o faz tudo; o perfeccionista; o herói; o certinho; o pré-serenão vulgar;
o conscienciólogo; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador;
o verbetógrafo; o voluntário; o tenepessista; o reeducador; o escritor.
Femininologia: a faz tudo; a perfeccionista; a heroína; a certinha; a pré-serenona vulgar;
a consciencióloga; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora;
a verbetógrafa; a voluntária; a tenepessista; a reeducadora; a escritora.
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Hominologia: o Homo sapiens megalaborator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens
competitor; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens antiexemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da mulher maravilha juvenil = a da jovem sem tempo para comer e dormir, na tentativa de conquistar currículo e corpo perfeitos; síndrome da mulher maravilha adulta = a da mulher madura, abrindo mão de prioridades evolutivas para tentar cumprir com
perfeição todos os papéis exigidos pela Socin.
Culturologia: a cultura multitarefa; a cultura das crenças; a cultura do overwork; a cultura do alto desempenho; a cultura da felicidade artificial.
Curiosologia. Eis duas curiosidades relacionadas à síndrome da mulher maravilha:
1. Fatuística. Desde 1984, mais mulheres, se comparadas aos homens, morrem de doenças cardíacas. Essas são a razão número 1 de morte em mulheres acima de 20 anos nos Estados
Unidos, por exemplo. Além disso, estudo recente aponta somente 2% da população com real capacidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente. Os demais 98% da população demonstram perda de qualidade, celeridade e foco na atividade principal.
2. Ficcional. A primeira publicação da história da Mulher Maravilha em quadrinhos foi
na revista All Star Comics #8, em dezembro de 1941, nos Estados Unidos, e desde então tem sido
importante ícone pop de sexo feminino. A publicação conta a história de Diana Prince, princesa
e embaixadora das amazonas da Ilha Paraíso e filha da rainha das amazonas, Hipótita. Foi mandada ao “mundo dos homens” para propagar a paz, sendo a defensora da verdade, do amor e da
igualdade entre os gêneros. Possui super-força, invulnerabilidade, capacidade de voar, habilidade
de combate, agilidade sobre-humana, fator de cura, avião invisível, braceletes à prova de bala, laço da verdade e faz parte da Liga da Justiça.
Sintomatologia. Sob a ótica da Criticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
tipos de sintomas decorrentes da síndrome da mulher maravilha:
01. Agressividade.
02. Alterações de memória.
03. Angústia.
04. Ansiedade.
05. Auto e heterassédio.
06. Bloqueios energéticos.
07. Desorganização pensênica.
08. Dificuldade para relaxar.
09. Distúrbios do sono.
10. Exaustão.
11. Impaciência.
12. Imunodeficiência.
13. Irritação.
14. Labilidade emocional.
15. Sensação de vazio.
16. Sentimento de culpa.
17. Sentimento de estar sempre devendo.
18. Síndrome da pressa.
19. Tensão muscular e cefaleia tensional.
20. Transtornos cardiovasculares.
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Autodiagnóstico. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
9 aspectos presentes nas portadoras da síndrome da mulher maravilha:
1. Algema invisível. Pode mascarar o aprisionamento criado pelas cobranças sociais por
meio da independência trazida pelo retorno financeiro.
2. Ascendência profissional. Sente-se pressionada para consolidar carreira de sucesso,
buscando ascensão profissional, sem priorizar de maneira cosmoética a evolução.
3. Autoimagem. Procura o sucesso social e nutre a vaidade humana, impulsionando
e reforçando a postura antievolutiva.
4. Controle impositivo. Sente-se segura quando supre a necessidade de controlar tudo
e todos, prevalecendo o padrão mental e energético pessoal.
5. Glamour. Acostuma-se aos incontáveis pseudoganhos, ao status social e se rende ao
glamour, buscando acompanhar as tendências da Socin Patológica.
6. Multitarefa. Acumula funções e realiza múltiplas tarefas estando refém de prazos
e cobranças externas.
7. Perfeccionismo. Busca a perfeição, o alto desempenho e o reconhecimento da sociedade nas diferentes áreas de atuação da vida intrafísica.
8. Poder. Usa o poder permitindo ao ego nortear as ações pessoais.
9. Robotização. Vive robotizada cumprindo o checklist, sem tempo para questionar
e avaliar o rumo da proéxis.
Terapeuticologia: Do ponto de vista da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em
ordem alfabética, 20 práticas auxiliares na autocura da síndrome da mulher maravilha:
01. Amparo. O abertismo para as inspirações dos amparadores.
02. Antibagulhismo. A prática de liberação dos bagulhos energéticos para renovação
e simplificação holopensênica.
03. Atuação profissional. O reconhecimento da profissão como sendo parte estratégica
do mecanismo evolutivo.
04. Autenticidade. A adoção de posturas autênticas, assistenciais e evolutivas pautadas
no código pessoal de Cosmoética.
05. Autoconhecimento. A autocognição ao modo de ferramenta diária para realização
de escolhas conscientes.
06. Coragem. A disposição e a autoconfiança para enfrentar as crises de crescimento
e as repercussões iniciais das reciclagens.
07. Domínio energético. A prática do EV profilático diário.
08. Cosmovisão. A ampliação da visão de conjunto para examinar a intencionalidade
antes de assumir tarefas, avaliando os prós e contras evolutivos.
09. Gestão do tempo. A administração do tempo embasada na qualidade e volume de
energia dedicada a cada assunto ou tarefa.
10. Gratidão. O foco no reconhecimento das conquistas evolutivas resultantes das reciclagens e das interassistências.
11. Homeostase. O equilíbrio holossomático balizador do esforço despendido com cada
área da vida intra e extrafísica.
12. Ortopensenidade. A identificação dos autassédios, das intrusões pensênicas, mantendo o autocontrole diário sadio da pensenidade.
13. Planejamento. A elaboração e gerenciamento do plano pessoal evolutivo, composto
por metas pessoais de crescimento, com base na priorização dos reais valores conscienciais cosmoéticos.
14. Positividade. A postura otimista e a intenção positiva, evitando a espiral da negatividade nas crises inerentes às recins.
15. Postura interassistencial. A prontidão na consecução das tarefas cotidianas, sem
esperar reconhecimento.
16. Renovação de hábitos. A eliminação de hábitos inúteis e nocivos; a realização de
exercícios físicos; a opção pela alimentação saudável; a seleção de companhias cosmoéticas.
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17. Rotina útil. A adoção de agenda semanal com tópicos prioritários e respectivos dias
e horários pré-estabelecidos.
18. Sincronicidade. A atenção às sincronicidades cotidianas, funcionando enquanto reflexo da entrada no fluxo proexológico.
19. Visão traforista. A identificação e a potencialização dos trafores.
20. Vontade inquebrantável. A volição para vivência do paradigma consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da mulher maravilha, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Algema de ouro: Desviaciologia; Nosográfico.
02. Antagonismo loc interno / loc externo: Holomaturologia; Neutro.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Conscin perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
05. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
06. Escola de líderes cosmoéticos: Liderologia; Homeostático.
07. Honra ectópica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
08. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
09. Omnifrivolização: Parapatologia; Nosográfico.
10. Síndrome da dispersão consciencial: Antievoluciologia; Nosográfico.
11. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
12. Síndrome de burnout: Energossomatologia; Nosográfico.
13. Síndrome do herói: Parapatologia; Nosográfico.
14. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DA MULHER MARAVILHA MANTÉM A CONSCIN GINOSSOMÁTICA ESTRESSADA, ROBOTIZADA E REFÉM DO RECONHECIMENTO EXTERNO, RESTRINGINDO
A AUTOCOGNIÇÃO E A AUTEVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica os traços de manifestação da síndrome
da mulher maravilha? Em caso afirmativo, em escala de 1 a 5, o quanto está investindo no esclarecimento quanto à qualificação da manifestação consciencial lúcida interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Fredrickson, Barbara; Positividade: Descubra a Força das Emoções Positivas, supere a Negatividade
e viva Plenamente (Positivity); trad. Pedro Libânio; 272 p.; 2 seções; 12 caps.; 250 enus.; 1 teste; 16 refs.; 1 apênd.; 21
x 14 cm; enc.; Editora Roxo; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 16 a 19.
2. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 149 e 150.
3. Jimenez, Phil; & Wells, John; The Essential Wonder Woman Encyclopedia: The Ultimate Guide to the
Amazon Princess; 486 p.; glos. 1.140 termos; 1.016 ilus.; 2 microbiografias; 27,5 x 21,5 x 3,5 cm; enc.; Del Rey/DC
Ballantine Books; New York, NY; 2010; páginas 450 a 453.
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SÍNDROME

DA

PARERUDIÇÃO DESPERDIÇADA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A síndrome da parerudição desperdiçada é o estado mórbido da conscin
intermissivista ou não, homem ou mulher, portadora de óbvia paracognição acumulada acerca do
processo evolutivo multidimensional, holossomático e multiexistencial (Evoluciologia) sem, no
entanto, conseguir colocá-la em prática de modo pleno, assistencial, coerente ou prioritário a favor dos trabalhos tarísticos, notadamente através de obras escritas autorrevezamentais (Gesconologia).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para vem do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra erudição deriva do idioma Francês
Histórico erudiçam, e este do idioma Latim eruditio, “ação de ensinar; instrução; saber; conhecimento”. Apareceu em 1563. A palavra desperd cio deriva do idioma Espanhol, desperdicio, e este
do idioma Latim, desperditio, “perdição; destruição; ruína”, radical de desperditum, supino de
disperdere, “perder de todo; deitar a perder; destruir; arruinar; desaparecer”. Surgiu no Século
XVII.
Sinonimologia: 01. Síndrome de Swedenborg. 02. Síndrome da parapolimatia desperdiçada. 03. Síndrome da parerudição dispersiva. 04. Síndrome da parerudição malempregada.
05. Síndrome da parerudição procrastinada. 06. Síndrome do perdularismo mentalsomático.
07. Síndrome da ectopia intelectual. 08. Síndrome da pusilanimidade mentalsomática. 09. Moléstia da antiprioridade mentalsomática. 10. Doença da autossabotagem mentalsomática.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da parerudição desperdiçada, síndrome
amena da parerudição desperdiçada e síndrome grave da parerudição desperdiçada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Síndrome da ectopia afetiva (SEA). 2. Síndrome do ostracismo.
3. Parerudição verbaciológica. 4. Mentalsomaticidade saudável. 5. Teática da grafopensenidade
útil. 6. Autorrevezamento multiexistencial teático.
Estrangeirismologia: o vanitas vanitatum et omnia vanitas; o gap teático quanto
à Mentalsomatologia; a inobservância do nulla dies sine linea; o Proexarium; o Seriexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Evolutiva.
Coloquiologia: o proexista parado quase andando do ponto de vista da Retribuciologia
Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ociosidade mentalsomática; o holopensene pessoal da omissão deficitária intelectual; o holopensene pessoal da falta de discernimento proexológico; o holopensene do incompléxis; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os liberopensenes;
a liberopensenidade; a flexibilidade autopensênica facilitando a autocura; a autopensenização polifásica cosmovisiológica em prol da autossuperação intelectual; a manutenção do megafoco autopensênico visando o completismo existencial; o holopensene pessoal da Mentalsomatologia.
Fatologia: o desperdício assistencial das próprias experiências evolutivas; o ato de não
colocar em prática os ensinamentos conscienciológicos; o acúmulo egoico de conhecimentos evo-
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lutivos; o não compartilhamento do próprio saber; o excesso de aportes paracognitivos e a escassez de assistencialidade intelectual; o baixo rendimento tarístico; a perda do timing maxiproexológico; a infiltração patológica insinuante da conformidade paralisante; a ausência de autenfrentamento cosmoético; a zona de conforto aparentemente inexistente; a inobservância dos cuidados
somáticos; o autocídio lento; as autodecisões monovisiológicas; a preferência torpe pelo mais
fácil; as múltiplas formas de minidissidência; as autocorrupções explícitas e implícitas; o apego
excessivo à própria imagem; as emoções protorreptilianas apoderando-se do autodiscernimento;
as omissões deficitárias insuspeitas; o silêncio autoral pessoal; a tergiversação grafopensenológica crônica; a autopostergação redacional; a não doação do próprio laboratório consciencial de
experiências através da escrita; a perda constante de oportunidade assistencial; a falta de abertismo consciencial perante o vasto horizonte da Mentalsomatologia; a hiperespecialização míope
ocultando o essencial proexológico; a fuga do atacadismo proposto pela Conscienciologia; o grupocarma enquanto extensão do ego impossibilitando a abertura da conta-corrente policármica; as
pseudoprioridades; as justificativas falaciosas; a gessom em detrimento da gescon; a tacon em detrimento da tares; o cifrão em detrimento do voluntariado; a Socin em detrimento da Sociex; as
meias-verdades em detrimento das megaverdades; o psicossoma em detrimento do mentalsoma;
o esnobismo em detrimento do companheirismo; a jactância consciencial; a reciclagem do
autotemperamento; a autoconscientização quanto aos erros ignorados; a coragem de mudar para
melhor no matter what; a aceleração da História Pessoal.
Parafatologia: a parerudição sedentária; a condição ectópica da parerudição colocada
a serviço da própria consciência e não do bem comum denotando elevado nível de patomimeticidade; a repetição de erros seriexológicos; o ato de esbanjar o investimento intermissivo; as consciexes afins ao autoposicionamento mesmexológico (Marasmologia); a semiparapercepção;
a interpretação equivocada dos parafenômenos; o não enfrentamento dos desafios autorrevezamentais; a desatenção quanto à autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a automimese
interexistencial subliminar; a traição sutil à paraprocedência pessoal; a melex anunciada; o esbregue intermissivo; a pararrecin.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico deixar como está–ver como fica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) indicando a necessidade de assumir o megatrafor pessoal.
Teoriologia: a teoria da tríade da erronia; a teoria do ônus decisório.
Tecnologia: a técnica da verbetografia; a técnica do ciclo autoconsciencioterápico.
Voluntariologia: os voluntários conscienciológicos com perfil mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito seriexológico das omissões conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela reciclagem intraconsciencial
profunda.
Ciclologia: o ciclo retroescritos–escritos atuais–autorrevezamento multiexistencial.
Enumerologia: a omissão consciencial; a falta consciencial; o silêncio consciencial;
a lacuna consciencial; o estacionamento consciencial; a inópia consciencial; o trafar consciencial.
Binomiologia: o binômio refém da autocognição–paradever proexológico; o binômio
economia de males–economia de bens.
Interaciologia: a interação autoultimato consciencial–completismo existencial.
Crescendologia: o crescendo patológico omissão interassistencial–autassédio consciencial; o crescendo cognitivo erudição-parerudição-parapolimatia.
Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia.
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Polinomiologia: o polinômio lexicológico estudar-aprender-ensinar-publicar.
Antagonismologia: o antagonismo querer / fazer; o antagonismo ser / estar.
Paradoxologia: o paradoxo do trafor ocioso.
Legislogia: a eliminação da lei do menor esforço proexológico.
Filiologia: a cogniciofilia.
Fobiologia: a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome da parerudição desperdiçada.
Maniologia: a mania de postergar os escritos pessoais.
Holotecologia: a cognoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a autocriticoteca;
a medicoteca; a convivioteca; a nosoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sindromologia; a Parapolimaticologia; a Parerudiciologia; a Parageneticologia; a Holocarmologia; a Seriexologia; a Holobiografologia; a Holossomatologia; a Maxiproexologia; a Complexiologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o pré-desperto; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o assimilador
energético; o epicon lúcido; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial;
a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora
consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a assimiladora
energética; a epicon lúcida; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens prior; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens desobsessus;
o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome amena da parerudição desperdiçada = a da conscin, homem
ou mulher, portadora de grande paracognição quanto às realidades da Evoluciologia, autora de
poucas obras esclarecedoras; síndrome grave da parerudição desperdiçada = a da conscin, homem ou mulher, portadora de vasta paracognição quanto às realidades da Evoluciologia, ainda
não autora de qualquer obra esclarecedora.
Culturologia: a cultura da Paracogniciologia.
Paracognição. Segundo a Definologia, erudição caracteriza-se por ampla e variada instrução, adquirida especialmente por meio da leitura e do estudo. Seguindo o mesmo raciocínio,
parerudição pode ser definida como grande acúmulo cognitivo de base parapsíquica, multidimensional e multiexistencial, ao modo das fornecidas pelas diferentes especialidades da Conscienciologia.
Parapolimatia. Por outro lado, denomina-se parapolimatia à ampla e variada cultura parapsíquica, com o domínio de várias especialidades conscienciológicas, associado a elevado grau
de experiência parafenomênica teática.
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Sintomas. Pela Parassemiologia, o quadro clínico da síndrome da parerudição desperdiçada caracteriza-se, principalmente, pelo fato de qualquer conscin acumular conhecimentos
e autoconvicções acerca do processo evolutivo seriexológico, tornando-se verdadeiro erudito no
tema, porém não empregá-lo a contento em termos assistenciais, seja por atitude egoica (Antigrupocarmologia), dispersão de esforços (Antipriorologia) ou ações incompatíveis ao grau de paracognição acumulada (Incoerenciologia).
Causa. Atinente à Paraetiologia, a origem seriexológica de tal estado mórbido encontra-se na força da expressão das experiências regressivas de retrovidas na vida atual (patomimese),
induzindo a conscin ao retrocesso do porão consciencial, seja em qual área de manifestação for.
Nesse caso, o autodiscernimento manifesto no presente não impede as autotendências irracionais
do passado. Autoparagenética: fortaleza ambígua.
Prognóstico. Com o perpassar dos anos, a conscin incauta quanto à retribuição tarística
dos aprendizados parapsíquicos e evolutivos adquiridos, tende a desenvolver sintomas de insatisfação quanto ao próprio aproveitamento da jornada proexológica, candidatando-se, seriamente,
a manifestar o crescendo nosológico melin-melex.
Ícone. No contexto da Para-Historiografologia, a síndrome da parerudição desperdiçada possui exemplo histórico marcante, icônico e ilustrativo na figura de Emanuel Swedenborg
(1688–1772). Apesar de ter sido considerado o maior cientista da época, o homem mais erudito
e o mais lido entre os intelectuais contemporâneos, Swedenborg desperdiçou toda cognição conquistada, além da vasta gama de experiências parapsíquicas, ao abandonar as abordagens científicas, e tornar-se religioso, cristólatra e fundador de nova ordem religiosa, o Swedenborgianismo.
Tal decisão teria ocorrido após mal interpretar vivência parapsíquica impactante.
Categoria. Além da decaída dos píncaros da manifestação mentalsomática (parapsiquismo intelectual) para o regresso da atuação psicossomática (pregação religiosa), como é o caso de
Swedenborg, a síndrome da parerudição desperdiçada pode apresentar-se sob diversas outras
formas parapatológicas.
Intermissivista. No âmbito da Conscienciologia, a síndrome do perdularismo mentalsomático também pode grassar sob diferentes vieses e graus de intensidade. No caso de o intermissivista reter as informações libertárias adquiridas no Curso Intermissivo (CI) e nos cursos da
Conscienciologia tão só para si e / ou para o grupelho próximo, não se empenhando na divulgação
ampla e irrestrita das mesmas, sobretudo através da escrita e do autexemplo, estará, em maior ou
menor grau, padecendo de tal doença.
Classificação. Sob a ótica da Maxiproexologia, eis listadas na ordem alfabética, 10 formas de apresentação da síndrome da parerudição desperdiçada no contexto da Conscienciologia
a fim de ampliar a visão de conjunto quanto ao tema:
01. Intermissivista ágrafo: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência do
egresso do CI, homem ou mulher, na manutenção das tendências psicomotrizes em detrimento da
constante escrita verponológica por meio de verbetes, artigos e livros (Gesconologia).
02. Intermissivista automimético: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência do egresso do CI, homem ou mulher, na repetição explícita das tendências automiméticas
já dispensáveis (patomimese) em detrimento da renovação aberta imposta pelo whole pack conscienciológico (Abertismologia).
03. Intermissivista estagnado: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência do egresso do CI, homem ou mulher, na manutenção da zona de conforto paralisante em detrimento da reciclofilia constante (Recinologia).
04. Intermissivista minidissidente: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência do egresso do CI, homem ou mulher, em abandonar o trabalho maxiproexológico grupal
em prol de tarefa personalíssima vulgar (Egocarmologia).
05. Intermissivista monodotado: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência do egresso do CI, homem ou mulher, na manutenção do desenvolvimento de apenas 1 módulo de inteligência em detrimento, pelo menos, da tridotalidade aplicada (Tridotaciologia).
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06. Intermissivista monoglota: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência do egresso do CI, homem ou mulher, na manutenção do desenvolvimento apenas do idioma
nativo em detrimento do poliglotismo interassistencial teático (Poliglotismologia).
07. Intermissivista socioso: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência
do egresso do CI, homem ou mulher, na priorização do brilhareco intelectual, do show solo mentalsomático, visando tão somente a fama intrafísica, em detrimento da manifestação parapolimática a maior (Paracerebrologia).
08. Intermissivista taconista: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência
do egresso do CI, homem ou mulher, na manutenção do desenvolvimento dos trabalhos taconísticos usuais na Socin Patológica em detrimento da megatares proposta pela Conscienciologia (Taristicologia).
09. Intermissivista teoricão: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência
do egresso do CI, homem ou mulher, na manifestação intelectual egocêntrica, tão só para satisfazer a si mesmo em detrimento da autexposição franca em debates, aulas e escritos pessoais (Paracomunicologia).
10. Intermissivista varejista: o desperdício mentalsomático manifesto pela preferência
do egresso do CI, homem ou mulher, na atuação periférica, setorizada e / ou hiperespecializada na
maxiproéxis em detrimento da manifestação atacadista, abrangente e cosmovisiológica (Atacadismologia).
Analogia. Semelhante ao dinheiro, aos fluídos corporais e às energias conscienciais
(ECs), as verpons aprendidas pelos intermissivistas precisam fluir e serem retornadas para o Cosmos com o carimbo da verbação consciencial a fim de garantir a vida mentalsomática útil da
própria conscin e das ideias libertárias de ponta.
Terapeuticologia. Em face da Consciencioterapeuticologia, aplicar e compartilhar as
autexperiências evolutivas com as demais consciências e realidades do Cosmos no timing adequado, deixando a assinatura pensênica grafada para a posteridade, é conduta ao mesmo tempo
paraprofilática e terapêutica ante ao perdularismo mentalsomático. Saibamos compartilhar neoexperiências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da parerudição desperdiçada, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acabativa falha: Experimentologia; Nosográfico.
02. Brilhareco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
03. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
04. Epicentrismo mentalsomático: Epicentrismologia; Homeostático.
05. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
06. Incompléxis: Autoproexologia; Nosográfico.
07. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
08. Nosografia seriexológica: Parageneticologia; Neutro.
09. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
10. Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.
11. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Síndrome do autodesperdício: Parapatologia; Nosográfico.
13. Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

20549

A SÍNDROME DA PARERUDIÇÃO DESPERDIÇADA PODE
ALCANÇAR DIVERSAS CONSCIÊNCIAS E APRESENTAR-SE
SOB DIFERENTES FORMAS. CABE AO INTERMISSIVISTA
ATENTO SABER SEMPRE PRIORIZAR A VERBACIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta sinais e sintomas da síndrome da parerudição desperdiçada? Em qual nível? Quais atitudes paraprofiláticas e / ou paraterapêuticas
costuma adotar?
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; páginas 48 e 49.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 372, 374, 379, 436 e 437.

P. F.
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SÍNDROME DA PRÉ-DERROTA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da pré-derrota é o estado ou condição íntima da conscin orgulhosa, sistematicamente recuando frente a desafios e oportunidades evolutivas, por medo, consciente ou inconsciente, de reviver os insucessos dolorosos, anticosmoéticos, acabrunhantes, vergonhosos, opressivos, traumáticos e malresolvidos do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O prefixo pré procede do idioma Latim, prae,
“anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo derrota provém do idioma Francês, déroute, “rompimento da ordem ou organização; fuga em desordem de
tropas vencidas; debandada; derrota”, derivado do idioma Francês Antigo, desrouter, “debandar;
pôr em fuga”, e este do idioma Latim, diruptus, “quebrado; desordenado”, do verbo, dirumpere,
“romper; espedaçar; quebrar; arrebentar; estourar; desorganizar; estafar”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Síndrome do derrotismo multiexistencial. 2. Reciclofobia. 3. Autoperdoador. 4. Hollow profile. 5. Autoboicote proexológico. 6. Autossabotagem evolutiva. 7. Incompléxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo derrota: autoderrota; autoderrotada; autoderrotado; autoderrotador; autoderrotadora; autoderrotamento;
autoderrotar; autoderrote; autoderroteiro; autoderrotismo; autoderrotista; autoderroto; derrotada; derrotado; derrotador; derrotadora; derrotamento; derrotar; derrote; derroteiro; derrotismo; derrotista; derroto; pré-derrota; pré-derrotada; pré-derrotado; pré-derrotador; pré-derrotadora; pré-derrotamento; pré-derrotar; pré-derrote; pré-derroteiro; pré-derrotismo; pré-derrotista; pré-derroto.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da pré-derrota, síndrome da pré-derrota
específica e síndrome da pré-derrota generalizada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Crise de crescimento. 2. Autocatarse. 3. Reciclofilia. 4. Autenfrentamento. 5. Autossuperação. 6. Strong profile. 7. Autodeterminação proexológica. 8. Coragem
evolutiva. 9. Compléxis.
Estrangeirismologia: o Trafarium; o void ab initio; a débâcle imaginée; os Waterloos
pessoais; o copping out; a derrota por WO; o proexista no-show; o selfshielding antirrecin; o
sore loser.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva, no caso, ignorada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva, no caso, ignorada.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Pré-derrota:
rastro baratrosférico.
Citaciologia. Eis 1 exemplo de pensenidade incubadora da síndrome da pré-derrota:
– Ni la derrota en mi valor rehuyo. Mas, antes de rendirme fatigado, me encerraré en la torre de
mi orgullo, y en sus escombros moriré aplastado (Francisco Villaespesa, 1877–1936). Eis, ainda,
outro exemplo demonstrando à compreensão do tema: – Ser derrotado é frequentemente somente
uma condição temporária. Desistir a torna permanente (Marilyn Vos Savan, 1946–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do derrotismo; os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; a autopensenização apriorística; os juízos autopensênicos infundados; os egopensenes; a egopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os
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exopensenes; a exopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os esquizopensenes;
a esquizopensenidade; os flagelopensenes; a flagelopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: as raízes holobiográficas pessoais; a lembrança vívida das derrotas vivenciadas; o orgulho ferido; o ato de preferir a derrota prévia à dúvida da vitória; o travão multimilenar;
a frustração; a ânsia por justiça; o receio de falhar novamente; a retirada da Laguna; as distorções cognitivas; a desconfiança; a antipodia consciencial; o medo da competição; a postura de só
entrar para ganhar; a crise recorrente; a exacerbação dos trafares; a sucumbência à autovitimização; o fechadismo para receber assistência; a desmotivação injustificada; a pusilanimidade; o recuo; a omissão deficitária; o suicídio lento; as ambiguidades na efetivação da autorreeducação;
a autexperimentação lacunada; a autocorrupção levando à troca do prioritário pelo não prioritário;
a proéxis em jogo; a vontade enquanto megapropulsor da consciência; a dissecção dos valores
pessoais e o expurgo dos valores anacrônicos; a coragem para lancetar os abcessos paragenéticos;
o gargalo enquanto única saída para a crise de crescimento; as desdramatizações; o dragão tornado mosquito; o ato de descer do salto alto; a necessidade de aprender a perder; o ato de abrir mão
do egão; a recomposição grupocármica.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o nódulo holomnemônico; as paracicatrizes retropsíquicas; os bagulhos energéticos pessoais; as ameaças dos credores extrafísicos; ocombate à heterassedialidade enquanto pré-requisito para o acerto grupocármico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva.
Principiologia: o princípio do autocomodismo; o princ pio evolutivo “estagnar é regredir”; o princ pio do “mudar ou mudar”.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC) objetivando desmontar as autodefesas milenares e abrir o caminho para os propósitos evolutivos almejados;
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reciclagem consciencial; a teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica da Autoparassemiologia; as técnicas conscienciométricas esquadrinhando a parte obscura da autoconsciencialidade; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a técnica da autografoconsciencioterapia; a técnica da autodecisão;
a técnica da compensação intraconsciencial.
Voluntariologia: o voluntário absenteísta desprezando as oportunidades de autopesquisa e autenfrentamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da
Proexologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos das omissões deficitárias.
Neossinapsologia: as retrossinapses impedindo a consolidação das neossinapses.
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Ciclologia: o ciclo bélico triunfalismo de hoje–derrotismo de amanhã; o ciclo interpresidiário algoz-vítima; o ciclo reparatório erro-correção-acerto.
Enumerologia: o desespero; o destempero; o descrédito; a desilusão; o desânimo; a desesperança; a desistência.
Binomiologia: o binômio conforto imediato–desconforto subsequente; o binômio frustração-alienação; o binômio autoimagem-heteroimagem; o binômio psicossoma-mentalsoma.
Interaciologia: a interação holomemória-psicossoma; a interação retrovalor–mecanismos de defesa do ego; a interação palco intraf sico− astidor extraf sico; a interação autocomplacência-autocorrupção; a interação autexame-autenfrentamento; a interação autexposição cosmoética–autoconfiança consciencial; a interação autolucidez–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo medo-paralisia-incompléxis.
Trinomiologia: o trinômio autestigma-heterestigma-ostracismo; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio orgulho-soberba-insubmissão-esquiva; o polinômio ascendente insatisfação–satisfação malévola–satisfação ambígua–satisfação benévola.
Antagonismologia: o antagonismo ganhar / perder; o antagonismo automotivação / autodesmotivação; o antagonismo minipeça do maximecanismo interassistencial / maxipeça do minimecanismo interassistencial; o antagonismo autexposição / autorrepressão; o antagonismo autodespojamento / autoinsegurança; o antagonismo centrifugação do egão / automimese; o antagonismo egocídio / suicídio; o antagonismo autoperdão / heteroperdão.
Politicologia: a aristocracia; a autocracia; a assediocracia; a belicosocracia; a egocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a falta da voliciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a estagnação neofóbica; a fobia à autexposição; a heterocriticofobia; a mnemofobia; a priorofobia; a recexofobia; a riscofobia.
Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome do ostracismo; a síndrome do
estrangeiro; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização; a síndrome da sinistrose.
Maniologia: a fracassomania; a mania da autovitimização.
Mitologia: os diversos mitos envolvendo o herói grego Aquiles; o mito teutônico de
Siegfried; o mito da mors triumphalis; o mito de Níobe; o mito de Prometeu; o mito do vulnus
insanabile; a destruição do automito de herói; o descarte dos mitos, superstições e crendices comuns no universo do belicismo, do jogo e do desporto; a extinção do mito da existência de vitória-derrota entre consciências.
Holotecologia: a psicopaticoteca; a distimicoteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a regressoteca; a mesmexoteca; a criticoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autoconflitologia; a Perdologia; a Paraxiologia;
a Paradireitologia; a Voliciologia; a Autoparassemiologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autorrecinologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente;
a conscin refém da auto-história patológica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autoderrotado; o orgulhoso; o arrogante; o teimoso; o ansioso; o desconfiado; o inseguro; o autovitimizado; o medroso.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autoderrotada; a orgulhosa; a arrogante; a teimosa; a ansiosa; a desconfiada; a insegura; a autovitimizada; a medrosa.
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Hominologia: o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens
autopathicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens stacionarius; o Homo sapiens bellicosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da pré-derrota específica = a autodesistência limitada da conscin, homem ou mulher, a única área de atuação, seja na vida pessoal ou profissional; síndrome da
pré-derrota generalizada = a autodesistência espraiada por diversas áreas de atuação da conscin,
homem ou mulher, podendo levar à depressão profunda ou mesmo ao suicídio.
Culturologia: a cultura do vencedor; a cultura da culpa estéril; a cultura da alienação;
a substituição da cultura do “deixa para depois” pela cultura do “aqui-agora-já”.
Teste. Considerando a Autoconscienciometrologia, o leitor ou a leitora interessados podem autavaliar-se quanto à condição da pré-derrota, por exemplo, a partir da reflexão sobre a disposição íntima, o impulso, ou a iniciativa pessoal, frente às seguintes 15 realizações ou pararrealizações evolutivas, apresentadas na ordem alfabética:
01. Autodomínio energético: o EV; as 40 manobras energéticas; a megaeuforização.
02. Autoincorruptibilidade: diuturna.
03. Cosmoconsciência: a vivência da experiência da cosmoconsciência.
04. Desperticidade: nesta vida intrafísica.
05. Dupla evolutiva: o sexo diário.
06. Escrita: o verbetorado; o autorado da megagescon.
07. Liderança: cosmoética; multidimensional.
08. Linearidade da autopensenização: o ortotaquipsiquismo.
09. Longevidade: a alimentação; os exercícios físicos; o locus minoris resistentiae.
10. Megafraternidade: a conexão com a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
11. Ofiex: nesta vida intrafísica.
12. Parapsiquismo avançado: a pangrafia.
13. Projetabilidade lúcida (PL): a consciência contínua.
14. Prova da Conscienciologia: a semperaprendência.
15. Sustentabilidade financeira: o pé-de-meia pessoal.
Terapeuticologia: a Autoconsciencioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da pré-derrota, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
03. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
05. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
06. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
07. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
08. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Hibernação cultural: Parapatologia; Nosográfico.
10. Hibernação política: Politicologia; Nosográfico.
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11.
12.
13.
14.
15.

Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
Nódulo holomnemônico: Holomnemossomatologia; Neutro.
Pedágio parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
Travão: Parapatologia; Nosográfico.
Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

A PARAUTOSSEMIOLOGIA QUANTO À SÍNDROME DA PRÉ-DERROTA CONSTITUI TÉCNICA PARA O INTERMISSIVISTA
INTERESSADO NA IDENTIFICAÇÃO E AUTOSSUPERAÇÃO
DAS FISSURAS PSICOSSOMÁTICAS SUTIS E INSUSPEITAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece sofrer da síndrome da pré-derrota
quanto a alguma tarefa prioritária para a autevolução? Em qual grau e área de atividade?
A. B. O.
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SÍNDROME DA PRESSA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da pressa é o estado nosológico caracterizado pelo conjunto de
sinais e sintomas holossomáticos da conscin, homem ou mulher, manifestando-se de maneira
apressada, precipitada, afobada, açodada, impontual, irrefletida e incauta quanto à Autorganizaciologia, sendo resultante do ritmo frenético cotidiano imposto pelo modus vivendi da Socin hodierna patológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo pressa procede do idioma Latim,
pressus, “apertado; calcado; imprensado”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Síndrome da urgência. 02. Síndrome do lufa-lufa. 03. Síndrome do
vapt-vupt. 04. Corre-corre consciencial. 05. Azáfama consciencial. 06. Autoindisponibilidade
habitual. 07. Desassossego patológico. 08. Ansiosismo cronicificado. 09. Estressamento doentio. 10. Workaholism.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo pressa:
apressada; apressado; apressador; apressadora; apressadura; apressamento; apressante; apressar; apressurada; apressurado; apressuramento; apressurar; pressurosa; pressurosidade; pressuroso.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome da pressa adolescente e síndrome da
pressa adulta são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Autorganização cronêmica. 02. Antecipação consciencial. 03. Pontualidade consciencial. 04. Autogerenciamento do tempo. 05. Detalhismo intrafísico. 06. Calculismo cosmoético. 07. Antiestressamento consciencial. 08. Taquirritmia consciencial. 09. Instantaneidade multidimensional. 10. Serenismo.
Estrangeirismologia: a hurry sickness; a eterna busca pelo dollar sign; o fast food;
a embromation cronológica cronicificada; o Zeitgeist da internetmania; a surmenage; o burnout;
a falta de pit stop estratégico; a Weltanschauung acelerada; o struggle for life; o mercado prêt-à-porter; a hora do rush; a epidemia do chamado technostress.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da ignorância quanto
à prioridade da Autorganizaciologia Intrafísica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:
– Apressuramento requer discernimento. Autorreflexão: ansiolítico endógeno. Pressa precipita
compressas.
Coloquiologia: o corre-corre imposto pelo cabide de empregos; o ato de querer matar
1 leão por dia; o ato de estar sempre correndo atrás do prejuízo; o fato de queimar a vela da vida
pelas duas pontas.
Citaciologia: “Um homem sempre apressado tem muito pouco de civilizado” (Will Durant, 1885–1981).
Proverbiologia. Eis 3 ditados populares relacionados ao assunto: – A pressa é inimiga
da perfeição. Devagar, pois tenho pressa. Devagar, vamos mais longe.
Filosofia: o capitalismo e respectivas consequências (materialismo; imediatismo; monetarismo; exploracionismo; hiperconsumismo; anti-humanismo; belicismo) enquanto filosofia de
vida da conscin eletronótica ignípede.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da indisciplina cronológica; os cronopensenes;
a cronopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
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os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; a falta de retilinearidade autopensênica; o holopensene profissional
do local pessoal de trabalho; a pressão holopensênica das megalópolis.
Fatologia: a cronoconcorrência; a devoção cega ao relógio; a supervalorização doentia
do tempo; o antidiscernimento no emprego cronológico; o fato de não ter tempo para nada; o ato
de fazer várias coisas ao mesmo tempo; os passos apressados; a pressa perversora; o ato de querer
sempre retorno rápido; o estado de constante hiperalerta psicofísico; a força do agora; a fuga da
autorganização diária; o tempo ainda visto patologicamente enquanto fim e não meio; as necessidades sempre prementes; a chegada prematura do futuro; o fato de o choque do futuro ser o estado de atordoamento psicobiológico provocado pelas mudanças excessivas impostas às conscins
em curtíssimo espaço de tempo; o planejamento diário utópico; o ato de não conseguir colocar
o trabalho no devido lugar; a ausência de férias pelo receio de perder tempo e oportunidades
profissionais; a impontualidade enquanto megatrafar indefensável com efeitos grupais evidentes;
a desmarcação de compromissos na última hora; o pouco caso com os colegas de evolução; o ambiente estressante do trabalho; a concorrência interindividual; o hiperconsumismo paroxístico enquanto fuga consciencial; a felicidade mercantilizada; o império do efêmero; o vício adrenalínico;
o mal da modernidade; a desídia proexológica; a irritação desencadeada pelo ritmo lento das outras pessoas; as extrapautas onipresentes; a estafa cotidiana; a afobação diária; o ato de assacar
aos outros as próprias responsabilidades; o autocídio lento; a defesa teática da robéxis; o fato de
saber de cor a ação, esquecendo-se do próprio coração; a corrida para o hospital; a parada brusca
em função do infarto agudo do miocárdio (IAM); a autorreflexão imposta no leito da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI); o ato de saber pagar pelo ônus do não; a definição de autoprioridades;
a ortodivisão do tempo; a hora de saber pisar no freio; a antecipação profilática englobando os
pequenos detalhes da cotidianidade diuturna; o dia detalhadamente organizado permitindo a vivência de sincronicidades antidispersivas pró-compléxis.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a surdez
frente à sinalética energética pessoal; o ato de não ter ouvidos à multidimensionalidade; a sobrecarga holossomática; a fuga das autorresponsabilidades intermissivas; a priorização da vida humana em detrimento da extrafisicalidade; o fato de não ter espaço mental para as inspirações extrafísicas; a esnobação nosológica perante os amparadores; o amparador tido qual lanterna de cego; a insciência quanto à parapreceptoria; a traição da autoparaprocedência; o autassédio constante precipitando os heterassédios; os avisos proexológicos contidos na experiência de quase-morte (EQM); a vida humana trancada; o desacoroçoamento antievolutivo; o apedeutismo diante
da inteligência evolutiva (IE); o contraponto cosmoético da aceleração grupal através do debate
diário de neoverpons da Enciclopédia da Conscienciologia, no Tertuliarium, ocasionando crises
de crescimento nos intermissivistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico competição-pressa; o sinergismo antifisiológico pressa-cafeína; o sinergismo pseudoadministração pessoal–extrodeterminação comercial;
o sinergismo busca desenfreada de patrimônio–colheita mediata de pandemônio; o sinergismo
banalização-tédio; o sinergismo alto ritmo de mudança social–alta capacidade de adaptação
pessoal; o sinergismo homeostático hábitos sadios–rotinas úteis.
Principiologia: a ignorância quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo perdido; a inexperiência quanto ao
princípio evolutivo de levar tudo de eito cosmoeticamente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) negligenciado; a necessidade de
atualização da autocosmoeticidade no código de conduta pessoal em função das transformações
sociais modernas.
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Teoriologia: as teorias mirabolantes das autojustificativas corruptas; a teoria furada da
eterna busca pelo pé-de-meia; a teoria da ansiedade de informação (information anxiety), na
qual a sensação de nunca ter conhecimento suficiente gera estado crônico de autoinsatisfação
aflitiva e desesperante; a teoria da Era da Fartura.
Tecnologia: a inobservância quanto às técnicas de administração do tempo pessoal;
a ignorância da técnica da hiperacuidade holossomática constante; o ato de saber utilizar a técnica etológica dos 15 minutos; o esquecimento da técnica do detalhismo; as neotecnologias aumentando o velocímetro da sociedade; a autossabotagem perante a técnica de viver evolutivamente;
a perversão da técnica dos máximos pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da
Psicossomatologia.
Efeitologia: a síndrome da pressa enquanto efeito colateral da globalização; o efeito
acumulativo das perdas de oportunidades evolutivas; os efeitos existenciais e holossomáticos das
experiências de quase-morte; os efeitos sinérgicos dos avanços tecnológicos determinando intensa aceleração das mudanças no meio social; os efeitos somáticos, psicológicos, parapsíquicos
e sociais da síndrome da pressa; os efeitos nocivos da força do agora (presente incondicional).
Neossinapsologia: as neossinapses ectópicas formadas a partir do estresse cotidiano; as
terapias cognitivas reeducativas visando novos valores e neossinapses; o abortamento de neossinapses intermissivas (ideias inatas) causado pelo ansiosismo crônico; a correria diária impossibilitando neossinapses mentaissomáticas de longo prazo, suplantadas pelas sinapses psicomotoras
de curto prazo.
Ciclologia: o ciclo viver para trabalhar–trabalhar para viver; o ciclo circadiano; o ciclo claro-escuro; o ciclo de 60 segundos do relógio; o ciclo sono-vigília; o ciclo das 4 estações
da Natureza; o ciclo hora de trabalhar–hora de descansar–hora de entreter-se; o ciclo de ressomas e dessomas na fieira evolutiva; o ciclo vicioso hiperconsumismo-dívidas-juros-workaholism.
Enumerologia: o andar rápido; o comer depressa; o dirigir veloz; o falar acelerado;
o escrever açodado; o viver alígero; o temperamento elétrico. A substituição irracional do planejamento pela execução; a substituição irracional do duradouro pelo imediato; a substituição irracional da permanência pela transitoriedade; a substituição irracional do raciocínio pelas sensações; a substituição irracional da reflexão pelos impulsos; a substituição irracional da profilaxia
pela terapêutica; a substituição irracional da interassistencialidade pelo cifrão; a substituição irracional do trajeto proexológico alinhado pela deriva aletória do incompléxis.
Binomiologia: o binômio relógio-bússola; o binômio pressa-erro; o binômio multiestímulos–distorção mnemônica; o binômio ônus do não–autoliberdade; o binômio Multiopciologia-Autodecidologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio cronograma-fluxograma; o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio ginossoma-androssoma.
Interaciologia: a interação autassédio–autodesorganização–macro-PK destrutiva; a interação estafa mental–estafa somática; a interação gerenciamento do tempo–gerenciamento da
vida; a interação fator ameaçador–significado atribuído; a interação conscin conflitiva–sociedade conflitiva; a interação tempo intrafísico–tempo consciencial; a interação hobby produtivo–saúde consciencial.
Crescendologia: o crescendo nosológico impontualidade–pressa–acidente de percurso;
o crescendo infindável de demandas profissionais; o crescendo hipercompetitividade laboral–
–corruptibilidade interpessoal; o crescendo demográfico da superpopulação.
Trinomiologia: o trinômio pressa-irreflexão-precipitação; o trinômio pressa-impaciência-antiassistência; a inobservância quanto ao trinômio acolhimento-orientação-encaminhamen-
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to; o trinômio apressamento–baixa concentração–anticriatividade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio passado-presente-futuro.
Polinomiologia: o polinômio interdisciplinar Psicologia–Medicina Psicossomática–Psiquiatria–Consciencioterapia; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo
prazo; o polinômio segundos-minutos-horas-dias-anos-décadas.
Antagonismologia: o antagonismo economia de tempo / abreviação da vida; o antagonismo automatismo cronêmico / calculismo proéxico; o antagonismo pressa pontual / pressa habitual; o antagonismo taquirritmia megagescônica / arritmia consciencial; o antagonismo pressa
intrafísica / lerdeza evolutiva; o antagonismo síndrome da pressa / dia matemático; o antagonismo citígrado / lentígrado.
Paradoxologia: o paradoxo de o macrossoma também exigir cuidados; a felicidade paradoxal; a sensação paradoxal de o ponteiro dos minutos ter se transformado no ponteiro dos segundos.
Politicologia: a democracia; a política antissomática pessoal do terceiro turno de trabalho profissional diário (horas extras) habitual.
Legislogia: a lei do maior esforço pessoal mal direcionada.
Filiologia: a riscofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da pressa; a síndrome de burnout; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da robéxis; a síndrome do lazer; a síndrome da impaciência no trânsito; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a dromomania; a riscomania; a cafeinomania; a consumomania; a megalomania; a internetmania; a tecnomania; a doxomania.
Holotecologia: a intrafisicoteca; a medicinoteca; a antissomatoteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca; a socioteca; a biografoteca; a cronoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sindromologia; a Perdologia; a Enganologia;
a Psicossomatologia; a Psicopatologia; a Somatologia; a Medicinologia; a Psiquiatria; a Intrafisicologia; a Suicidiologia; a Sociologia; a Paracronologia; a Parassociologia; a Antiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; o ser disperso; o ser antiassistencial; a conscin multívola; a conscin desassisada; a conscin pé-leve; a conscin precípite;
a conscin cometa; a conscin vapt-vupt.
Masculinologia: o indisponível; o impontual; o impulsivo; o apressado compulsivo;
o atrasado crônico; o retardatário; o tocador de obra; o homem-trator; o homem de ação.
Femininologia: a indisponível; a impontual; a impulsiva; a apressada compulsiva;
a atrasada crônica; a retardatária; a tocadora de obra; a mulher locomotiva; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens
exaggerator; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens
mesmeticus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens aprioristicus;
o Homo sapiens anxiosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da pressa adolescente = o estado patológico grassando no período da juventude, durante a fase preparatória da autoproéxis; síndrome da pressa adulta
= o estado patológico incidindo no período da adultidade, durante a fase executiva da autoproéxis.

Enciclopédia da Conscienciologia

20559

Culturologia: a cultura da money society; a cultura do capitalismo selvagem; a cultura
desencadeada pela atual Era da Ansiedade Generalizada; a cultura doentia do salve-se quem
puder; a cultura do mais do mesmo; a autossujeição aos idiotismos culturais.
Síntese. A síndrome da pressa vem sendo estudada pelos pesquisadores de modo mais
intenso a partir da década de 80 do Século XX. Segundo a International Stress Management
Association do Brasil (ISMA-BR), o mal caracteriza-se principalmente pelo fato de a pressa
acompanhar a conscin nas 24 horas do dia e não em determinado compromisso específico. Assim,
o próprio indivíduo acaba por interiorizar a correria na tentativa de dar conta de inúmeros compromissos diários.
Justificativa. Portanto, o adulto, homem ou mulher, opta por transformar a vida em correria desatinada, justificando para tanto, querer progredir, produzir mais, ter melhor retorno financeiro, reconhecimento profissional ou familiar. Impera, aqui, óbvio transtorno de ansiedade.
Sintomas. Consoante a Parassemiologia, os principais sintomas da síndrome podem ser
resumidos, alfabeticamente, a 18 tipos exemplificados na listagem a seguir:
01. Abstinência: o remorso causado pelos momentos de pausa, considerados improdutivos; a abstinência adrenalínica.
02. Agressividade: a hostilidade latente, manifesta sobretudo ao não realizar a programação diária de afazeres; a autocobrança assediadora.
03. Autoculpa: a sensação de culpa ao não conseguir fazer muitas coisas simultanemante.
04. Consumo: a manifestação do consumismo paroxístico desenfreado tal qual válvula
de escape emocional.
05. Escrita: a grafia cifrada, comendo palavras e abusando das abreviações; o internetês; o bloguês; o micrês; o twitês.
06. Fala: a fala atropelada, engolindo letras e palavras.
07. Hipomnésia: os brancos mentais ordinários, frutos da baixa qualidade do sono e da
dieta autoimpostos.
08. Impaciência: o ato de estar constantemente impaciente, inclusive com questões triviais.
09. Inadmissão: a baixa tolerância a atrasos e erros alheios, querendo impor aos outros
o próprio ritmo frenético de vida.
10. Interlocução: a interrupção constante da fala de terceiros devido à impaciência, menosprezo e desconsideração aos trafores de outrem.
11. Leitura: a leitura rápida e superficial, não compreendendo o conteúdo com profundidade e não fixando pontos essenciais. Quem lê depressa, tropeça.
12. Marcha: o caminhar apressado, tal qual marcha forçada; a vontade de querer atropelar quem anda mais devagar.
13. Olhar: o olhar alheio, distante, estando o foco do pensamento sempre na próxima
atividade, forçando e acelerando o término da ação presente.
14. Quantidade: a valorização da quantidade em detrimento da qualidade, ignorando as
vantagens do detalhismo.
15. Relógio: o ato de estar sempre de olho no relógio, denotando incontestável ansiedade.
16. Soma: a tensão muscular constante; a cefaleia tensional; a taquicardia; o ataque de
pânico; as pernas inquietas; a onicofagia.
17. Sono: a insônia; o sono atrasado agitado; o ato antifisiológico de dormir pouco para
não perder tempo (binômio dormir tarde–acordar cedo).
18. Trânsito: o hábito de preferir a velocidade média alta; o ato de acelerar o veículo
quando o semáforo está amarelo para não ter de esperar; a irritação com os motoristas mais lentos; os acidentes constantes.
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Consequências. No tocante à Parapatologia, a síndrome da pressa é condição nosológica predisponente a outras condições conscienciais patológicas, ao modo das 6 abaixo listadas em
ordem alfabética, a fim de auxiliar no diagnóstico e tratamento de tal entidade:
1. Anticosmoética: a pressa impondo a autocorrupção; o ato de furar filas; o avanço do
sinal vermelho no trânsito; a manifestação do gersismo enquanto hábito.
2. Comorbidade: a síndrome da pressa enquanto gatilho para várias doenças.
3. Distimia: o mau humor crônico derivado da fadiga, da insônia e das autofrustrações
acumuladas.
4. Faniquito: os chiliques constantes, desmesurados, próprios da conscin estressada.
5. Imperícia: a redução na qualidade dos trabalhos em função da superficialidade imposta pela correria cotidiana.
6. Nosoconvivialidade: o comprometimento dos vínculos interpessoais, incluindo as
amizades e relacionamentos afetivos.
Intermissivista. Atinente à Proexologia, a síndrome da pressa pode também acometer
intermissivistas, homens e mulheres, inversores e reciclantes incautos.
Antiassistencialidade. Diante da Autoconscienciometrologia, o diagnóstico pessoal de
tal condição, em geral mais sutil quando comparado à conscin eletronótica, pode ser feito a partir
da identificação das autoindisponibilidades, ao modo das 10 abaixo listadas alfabeticamente:
01. Autopesquisologia: a autoindisponibilidade conscienciométrica; o fato de não ter
tempo para responder o conscienciograma.
02. Duplologia: a autoindisponibilidade afetiva; o fato de não ter tempo para o(a) duplista (antioaristo).
03. Evoluciologia: a autoindisponibilidade proexológica; o fato de não ter tempo para
o voluntariado.
04. Gesconologia: a autoindisponibilidade intelectual; o fato de não ter tempo para
a megagescon.
05. Grupocarmologia: a autoindisponibilidade social; o fato de não ter tempo para familiares e amigos.
06. Heuristicologia: a autoindisponibilidade inspiracional; o fato de não ter tempo para
a excogitação técnica neoverponológica.
07. Intraconscienciologia: a autoindisponibilidade íntima; o fato de não ter tempo para
a técnica de autorreflexão de 5 horas.
08. Ocupaciologia: a autoindisponibilidade profissional; o fato de não ter tempo para
investir na carreira (curriculum vitae).
09. Sinaleticologia: a autoindisponibilidade multidimensional; o fato de não ter tempo
para perceber, anotar e decodificar os sinais energéticos parapsíquicos.
10. Taristicologia: a autoindisponibilidade interassistencial; o fato de não ter tempo para a docência itinerante, a tenepes ou o verbetorado conscienciológico.
Terapeuticologia: a compreensão teática do fator etiológico ansiogênico causador da
síndrome da pressa predispondo a revisão dos hábitos doentios antiproéxicos; a busca pela vivência da frugalidade complexa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da pressa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
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Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Cansaço: Consciencioterapia; Neutro.
Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
Impaciência disfuncional: Psicossomatologia; Nosográfico.
Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
Subconsciencialidade: Subconscienciologia; Nosográfico.
Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.
Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

PARADOXALMENTE, AS CONSCINS PORTADORAS CRÔNICAS DA SÍNDROME DA PRESSA AINDA NÃO MANIFESTAM A CONDIÇÃO HOMEOSTÁTICA E EVOLUÍDA DA ACELERAÇÃO REAL DA HISTÓRIA PESSOAL. FATO É FATO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda manifesta sintomas da síndrome da pressa? Por qual motivo? Quais têm sido as medidas terapêuticas adotadas visando a superação de tal
neoenfermidade ectópica?
Bibliografia Específica:
01. Andrews, Susan; A Síndrome da Impaciência no Trânsito; Artigo; Época; Revista; Semanário; N. 518;
Seção: Coluna Nossa Vida; 1 foto; São Paulo, SP; 21.04.08; página 82.
02. Idem; Existe Cura para a Síndrome do Vapt-Vupt; Artigo; Época; Revista; Semanário; N. 516; Seção:
Coluna Nossa Vida; 1 foto; São Paulo, SP; 07.04.08; página 104.
03. Bertman, Stephen; Hipercultura: O Preço da Pressa (Hyperculture); Coleção Epistemologia e Sociedade; trad. Ana André; 314 p.; 9 caps.; 23,5 x 16 cm; br.; Instituto Piaget; Lisboa; Portugal; 1998; páginas 11 a 29.
04. Dimenstein, Gilberto; Síndrome do Lazer: Viciados em Trabalho sofrem de Sentimento de Culpa e Ansiedade, que impedem de Relaxar nas Horas Vagas; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; 1 foto; São Paulo, SP; 18.11.01; capa do caderno.
05. Kiyosaki, Robert T.; & Lechter, Sharon L.; Pai Rico, Pai Pobre: O que os Ricos ensinam a seus Filhos
Sobre Dinheiro (Rich Dad, Poor Dad); trad. Maria José Cyhlar Monteiro; 188 p.; 10 caps.; 21 enus.; 23 ilus.; 2 microbiografias; 23 x 16 cm; br.; 54a imp.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 12 a 20 e 29 a 58.
06. Lipovetsky, Gilles; A Felicidade Paradoxal: Ensaio Sobre a Sociedade de Hiperconsumo (La Bonheur
Paradoxal: Essai sur la societé d'hyperconsommation); trad. Maria Lucia Machado; 402 p.; 11 caps.; 21 x 14 cm; br.;
Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 11 a 20, 38 a 40, 51 a 59, 85 a 91, 98 a 123 e 237 a 241.
07. Poles, Cristina; Férias? Nem Pensar: Uma Nova Doença é estudada pelos Médicos, a Síndrome do Lazer; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.693; Ano 34; N. 12; Seção: Saúde; 2 fotos; São Paulo, SP; 28.03.01;
página 79.
08. Pronin, Tatiana; Síndrome de Duracell: FDA analisa Liberação de um “Rebite” para os que crêem que
Dormir virou Supérfluo; Reportagem; Estampa; Revista; Mensário; Ano 1; N. 1.; Seção: Pronto-socorro; 2 fotos; São
Paulo, SP; Junho, 2002; páginas 36 a 38.
09. Seiwert, Lothar J.; Se tiver Pressa, ande Devagar (Wenn du eilig hast, gehe lagsam); trad. Dankwart
Bernsmuller; 166 p.; 15 caps.; 23 x 16 cm; br.; Fundamento Educacional; Curitiba, PR; 2005; páginas 6 a 21 e 45 a 166.
10. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 130, 227, 270, 272, 277 a 280, 282, 288, 289, 304 e 399.
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SÍNDROME DA REALEZA
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da realeza é o conjunto de comportamentos patológicos da
conscin, homem ou mulher, remanescentes do passado, pertencente a classes sociais privilegiadas
e descontextualizados na vida atual do intermissivista.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo real deriva do idioma Latim, regalis,
“relativo ao rei; digno de rei”. Apareceu no Século XIII. O sufixo eza também provem do idioma
Latim, itia, e forma substantivos abstratos derivados de adjetivos.
Sinonimologia: 1. Síndrome de astro. 2. Síndrome do poderio.
Antonimologia: 1. Síndrome de satélite. 2. Síndrome da subserviência. 3. Síndrome da
obediência.
Estrangeirismologia: a entourage; os súditos online; o status social; as griffes; as socialites; o nouveau riche.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de discernimento quanto à condição evolutiva pessoal.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Passado:
guia ultrapassado. Privilegiados: minoria anticosmoética. Rei: anacronismo político.
Coloquiologia: o fato de querer o bônus sem o ônus; o ato repetido de dizer “sa e com
quem voc está falando?”; o ato de passar por cima de tudo e todos; o fato de se achar mais importante perante os demais; o quando mais é menos; o alpinismo social; o golpe do baú; as caras
e bocas; o salto alto; a boca torta do passadão; os salamaleques.
Ortopensatologia: – “Rei. Infelizmente, não consegui identificar, nos faustos da História da Humanidade Terrestre, qualquer Ser Serenão que tenha sido rei”.
Filosofia: o Saudosismo; o Consumismo; o Mandonismo; o Imperialismo; o Regressismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; a necessidade de reciclagem do holopensene pessoal.
Fatologia: a autexaltação permanente; a vaidade deslocada; os excessos constrangedores; as extravagâncias ilimitadas; o esbanjamento; a suntuosidade; o requinte; a imponência;
a pompa; o prestígio social; os privilégios; os caprichos; os mandonismos; a intransigência; os autodescontroles; os abusos de poder; o assédio moral; a desadministração; os ataques de piti; as
mordomias; as futilidades; a exigência de tratamento especial; o egão como medida do mundo.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o personismo; as semipossessões e possessões patológicas; o resgate na Baratrosfera; o tratamento em
alguma ofiex; os parapsicodramas terapêuticos; o Curso Intermissivo (CI); a neorressoma; a convalescença seriexológica; as automimeses patológicas; a evocação dos assediadores do passado;
os regressismos a retroegos; as perdas evolutivas multisseculares.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo paragenética-genética; o sinergismo tendenciosidade-grupocarma; o sinergismo conscin-consciex; o sinergismo
pensenidade-chamamento; o sinergismo traços-hábitos; o sinergismo anticosmoética-interprisão.
Principiologia: o princ pio “os afins se atraem”; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princ pio “o passado se repete”; o princ pio “se algo não é om não adianta fazer
maquiagem”; o princípio da indisfarçabilidade das energias conscienciais.
Codigologia: o desconhecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da imutabilidade do ego na dessoma; a teoria da paragenética;
a teoria da seriexialidade multiexistencial; a teoria da autorreeducação consciencial.
Tecnologia: a técnica de ajuste da autoimagem da conscin-cobaia; a técnica terapêutica
da consciencioterapia; a técnica de aceleração da reciclagem de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica interassistencial da descensão cosmoética; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do antibagulhismo energético; as técnicas energéticas e projetivas.
Voluntariologia: o voluntariado de fachada; o voluntariado voluntarioso; o voluntariado com segundas intenções; o voluntariado pró-currículo; o pseudovoluntariado; a busca incansável por altos cargos e funções de destaque no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito multisseriexológico nosográfico de resistência à renovação após
ter permanecido na condição de rei ou rainha durante várias vidas seguidas; o efeito doentio de
apoio aos trafares alheios mediante ganhos secundários.
Neossinapsologia: as retrossinapses cronicificadas impedidoras das neossinapses recicladoras.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial; o ciclo da loucura; o ciclo da convalescença cosmoética; o ciclo das renovações; o ciclo evolutivo.
Binomiologia: o binômio insegurança-poder; o binômio insatisfação crônica–queixas
infindáveis; o binômio descontrole-possessividade; o binômio vitimizar–autovitimizar-se; o binômio influenciação direta–ações indiretas; o binômio desagrado-perseguição; o binômio ser-ter.
Interaciologia: a interação patologia-parapatologia; a interação intraconsciencialidade-holopensene; a interação retrovida na corte–necessidade de ser cortejado; a interação fragilização-intimidação; a interação sociosidade-acumpliciamento; a interação carências-compensações; a interação valores-interesses.
Trinomiologia: o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio orgulho-prepotência-arrogância; o trinômio realização-deslumbramento-desvio; o trinômio autoilusão-desilusão-comoção; o trinômio heterotalento-difamação-destruição; o trinômio aparências-mascaramentos-dissimulações; o trinômio distorções-mentiras-desconexões.
Polinomiologia: o polinômio circular ressoma-automimese-dessoma-repetição.
Antagonismologia: o antagonismo ostentação / simplicidade voluntária; o antagonismo
egoísmo / altruísmo; o antagonismo maxipeça no minimecanismo / minipeça no maximecanismo;
o antagonismo autoritarismo / autoridade moral; o antagonismo força do assédio / força do amparo; o antagonismo ausência de limites / autodesconfiômetro; o antagonismo verborragia / verbação.
Paradoxologia: o paradoxo da insistência em reviver retroego nosográfico mesmo diante da oportunidade de melhorar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Politicologia: a autocracia; a belicosocracia; a assediocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a egofilia; a autenganofilia.
Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a enissofobia; a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome da realeza; a síndrome do pequeno imperador; a síndrome
da dominação; a síndrome do mandonismo; a síndrome do controle; a síndrome do regressismo;
a síndrome do ostracismo; as síndromes depressivas; a síndrome da abstinência da monarquia.
Maniologia: a megalomania; a mania de mandar; a mania de ser servido.
Mitologia: o mito da representação divina; o mito do sangue azul; o mito da superioridade real; o mito da infalibilidade.
Holotecologia: a consciencioteca; a historioteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Etologia; a Parageneticologia; a Conscienciometrologia; a Historiografologia; a Seriexologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Consciencioterapia; a Psiquiatria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin automimética; o perfil iludido; a personalidade sem autocrítica;
o ser antepassado de si mesmo.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o proexista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a proexista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo
sapiens egocentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissíndrome da realeza = o quadro nosológico caracterizado pela escuta só de consciências mais evoluídas, do nível do evoluciólogo para cima; maxissíndrome da
realeza = o quadro nosológico caracterizado pela escolha de temáticas avançadas para estudar,
aos moldes do serenismo, e a tendência de confundir-se com o próprio objeto da pesquisa.
Culturologia: a cultura dos idiotismos culturais; a cultura monárquica; a cultura aristocrática; a cultura acadêmica; a cultura monetária; a cultura tribal; a cultura do poder temporal.
Comportamentos. Eis, listados na ordem alfabética, 13 exemplos de comportamentos
presentes na síndrome da realeza, a serem estudados pelos interessados:
01. Acriticidade. A dificuldade de rever posturas: a ausência da autoconscienciometria.
02. Autegolatria. A dificuldade de considerar o outro: o egocentrismo cronicificado.
03. Autexaltação. A dificuldade de enxergar-se: a supervalorização doentia de si.
04. Controle. A dificuldade de libertar-se de si próprio: o heterocontrole repreensivo.
05. Dependência. A dificuldade de resolver as coisas sozinho: a exploração das pessoas.
06. Desrespeito. A dificuldade de respeitar a vontade alheia: as seduções e as manipulações.
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07. Grupismo. A dificuldade de considerar a Humanidade: a exaltação grupocármica.
08. Ilimitação. A dificuldade de lidar com o poder: os abusos de toda ordem.
09. Inadequação. A dificuldade de submeter-se a regras: a invasão do espaço alheio.
10. Individualismo. A dificuldade de cooperar: a ignorância do senso comunitário.
11. Perdularismo. A dificuldade de viver com pouco: despesas superiores às receitas.
12. Superestimação. A dificuldade de ver-se igual às demais pessoas em geral: o menosprezo à inteligência alheia.
13. Superioridade. A dificuldade de interagir de igual para igual: as relações verticais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da realeza, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Cabotinismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
05. Conscin manipuladora: Parapatologia; Nosográfico.
06. Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
07. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
08. Megalomania: Parapatologia; Nosográfico.
09. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
10. Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
11. Nouveau riche: Perfilologia; Nosográfico.
12. Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
13. Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
15. Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.

NA SÍNDROME DA REALEZA, A CONSCIN NÃO CONSEGUE ADEQUAR-SE AO CONTEXTO DA VIDA ATUAL FAVORÁVEL ÀS RECICLAGENS, RECONSTITUINDO AO LONGO
DO TEMPO O CENÁRIO DE RETROVIDAS PATOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica comportamentos da síndrome de realeza em outras pessoas? Como age nesses casos: reforçando ou neutralizando tais manifestações?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1440.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 271, 289 e 298.

K. A.
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SÍNDROME DA RIBALTA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da ribalta é a necessidade patológica da conscin, homem ou
mulher, em obter visibilidade, poder, beleza, admiração, elogio, atenção e adulação, por meio da
manipulação teatralizada, exibindo sentimento de excessiva importância pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo ribalta deriva do idioma Italiano,
ribalta, “ribalta; proscênio; palco”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Síndrome do estrelismo. 2. Síndrome do holofote. 3. Síndrome da
celebridade. 4. Busca da fama.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome da ribalta breve e síndrome da ribalta prolongada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Anonimato assistencial. 2. Dispensa de elogios banalizados. 3. Autoconfiança discernida. 4. Autodiscernimento consciencial. 5. Equilíbrio emocional.
Estrangeirismologia: a ânsia por footlights; a saudade da limelight; o show-off; o high
profile; a comédie larmoyante.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autopriorizações evolutivas.
Coloquiologia. Eis 3 ditos populares relacionados à síndrome da ribalta: – As aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Cobrir-se com penas de pavão.
Citaciologia: – Fatal vaidade, em que misérias, em que desvarios não despenhas os
míseros mortais! (Almeida Garrett, 1799–1854).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo; o holopensene pessoal da imaturidade; o holopensene pessoal da Conviviologia Intrafísica; o holopensene artístico; o holopensene do estrelato; o holopensene da heteradmiração; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os autopensenes da importância pessoal; a autopensenidade vitimizadora; os intrusopensenes; a intrusopensenidade.
Fatologia: a atriz ou ator fugindo dos fãs; a autestima amplificada; a intolerância às heterocríticas; a autoconfiança ufanista; o esnobismo; a ribalta tornando reais os delírios fantasiosos; o abuso das substâncias tóxicas; a morte por overdose; o golpe publicitário para chamar
a atenção; os rompantes de irritabilidade para roubar a cena; a interferência para se fazer notar;
o desprezo pela mediocridade do outro; o sentimento de importância pessoal exacerbado; a autoconfiança histriônica falsa; a fragilidade emocional; a robéxis; os modismos; a excessiva importância dada ao soma; a deformação do artista por inúmeras cirurgias plásticas; as dietas radicais
para emagrecer; as paixões frívolas; a superficialidade das interrelações conscienciais; a autossabotagem; a ausência da empatia; o desconhecimento da natureza multidimensional de todas as
coisas; a vivência superficial; o ato de confundir a personalidade com o personagem; o medo da
solidão; a incapacidade de lidar com a rejeição; a depressão histriônica; o narcisismo elementar;
a vaidade excessiva; a mentira compulsiva; os laços afetivos com o perigo iminente; a dramatização de eventos simples; a autovitimização manipuladora; o ato de não saber envelhecer; a ribalta
iluminando a presença na tares evolutiva; a autenticidade pessoal; os posicionamentos pessoais
sob as luzes da evolução; o histrionismo positivo; a autestima sadia; o sobrepairamento cosmoético.
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Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desconhecimento da plateia extrafísica; os autassédios oportunistas; o suicídio branco com sequelas
paraexistenciais; a melex inevitável; a parapsicose post-mortem; as aquisições paragenéticas;
o desenvolvimento positivo de energias da parapsicosfera; o desenvolvimento do paracérebro;
a descoincidência vígil; a projeção lúcida (PL) interassistencial; a força parapresencial; o reconhecimento extrafísico; o sucesso interassistencial da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo psicossomático ator-plateia; o sinergismo homeostático
força presencial da conscin–força presencial do amparador.
Principiologia: o princípio patológico da beleza a todo custo; o princípio baratrosférico
da frivolidade; o princípio patológico de andar obrigatoriamente na última moda; a ausência do
princípio da convivência fraterna.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da personalidade narcisista.
Tecnologia: o desconhecimento das técnicas evolutivas da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Efeitologia: os efeitos nosográficos da superficialidade consciencial; os efeitos interpresidiários grupocármicos da vaidade; os efeitos evolutivos da autopesquisa; o efeito patológico do
não reconhecimento social; os efeitos das ações da conscin na Socin.
Ciclologia: o ciclo melin-melex; o ciclo visibilidade intrafísica–visibilidade extrafísica;
o ciclo bastidores-ribalta.
Binomiologia: o binômio palco-plateia; o binômio admiração-discordância; o binômio
força presencial–consciência atratora; o binômio autexposição-heterorreconhecimento; o binômio alegria ensaiada–tristeza vivenciada.
Interaciologia: a interação ator-espectador; a interação fama-manipulação; a interação
beleza-vaidade; a interação autestima-autoimagem; a interação realidade-fantasia.
Crescendologia: o crescendo patológico vaidade-visibilidade-fama; o crescendo autodestrutivo das cirurgias plásticas desnecessárias.
Polinomiologia: o polinômio palco-coxia-proscênio-ribalta; o polinômio postura–empostação de voz–interpretação–aplauso; o polinômio cenografia-figurino-iluminação-música;
o polinômio diretor-ensaiador-coreógrafo-maestro.
Antagonismologia: o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo
materialismo / pluriexistencialismo; o antagonismo persona forçada / persona espontânea;
o antagonismo irracionalidade / autodiscernimento.
Fobiologia: a fobia da solidão ou autofobia; a fobia da rejeição ou isolofobia; a fobia
social ou sociofobia; o medo das opiniões alheias ou alodoxafobia; a fobia de ser esquecido ou
ignorado ou atazagorafobia; a fobia da insanidade ou dementofobia; a fobia da responsabilidade
ou hipengiofobia.
Sindromologia: a síndrome da ribalta; a síndrome do estrangeiro; a vivência inevitável
da síndrome do ostracismo.
Maniologia: a mania de se destacar a qualquer custo; a mitomania ou pseudolalia;
a calomania ou mania de se considerar de grande beleza; a doxomania ou paixão por conquistar
a glória; a egomania; a erotomania ou mania de se apaixonar permanentemente; a oneomania ou
mania de fazer dívidas; a mania de “roubar a cena”.
Mitologia: o mito grego de Narciso.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a convivioteca; a nosoteca; a agrilhoteca; a legisloteca; a comunicoteca; a parapsicoteca.

20568

Enciclopédia da Conscienciologia

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sociologia; a Parapoliticologia; a Consciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Refutaciologia;
a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Heterassediologia; a Enganologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin exibicionista; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;
a conscin vaidosa; a conscin criativa; a conscin artista; a conscin insegura; a conscin mentirosa;
a conscin assediada; a isca humana inconsciente; a conscin egoica; a conscin eletronótica;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ator assediado pelo personagem; o vaidoso; o galã empoado; o ator
famoso; o ator em reabilitação por uso de drogas; o artista; o cantor de multidões; o roqueiro viciado; o cantor de ópera; o músico extravagante; o artista sempre na mídia; o artista sempre jovem;
o suicida; o mentiroso; o cabotino; o homem sempre na moda; o modelo; o manequim; o atrator
humano; o atrator energético; o atrator intelectual; o atrator de amparadores extrafísicos; o agente
motivador; o agente retrocognitor; o agente exemplificador; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o intermissivista.
Femininologia: a atriz assediada pelo personagem; a vaidosa; a diva empoada; a atriz famosa; a atriz em reabilitação por uso de drogas; a artista; a cantora de multidões; a roqueira viciada; a cantora de ópera; a musicista extravagante; a artista sempre na mídia; a artista sempre jovem; a suicida; a mentirosa; a cabotina; a mulher sempre na moda; a modelo; a manequim; a atratora humana; a atratora energética; a atratora intelectual; a atratora de amparadores extrafísicos;
a agente motivadora; a agente retrocognitora; a agente exemplificadora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens actor; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens theatron; o Homo sapiens mimicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens inauthenticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da ribalta breve = a manifestação sindrômica no início da vida
intrafísica desaparecendo na maturidade biológica; síndrome da ribalta prolongada = a permanência da manifestação sindrômica apesar da maturidade biológica.
Culturologia: a cultura do estrelato; a cultura da capa de revista; a cultura da banalidade; a cultura da celebridade; a cultura da beleza artificial; a cultura da inutilidade; a cultura
da catarse popular através das telenovelas.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 características nosográficas passíveis de serem encontradas nas conscins portadoras da
síndrome da ribalta, ao modo de subterfúgios aos autenfrentamentos evolutivos:
01. Ansiedade: a preocupação exagerada e a ânsia em se manter visível.
02. Capricho: a exigência de satisfação das excentricidades pessoais.
03. Centralização das atenções: a necessidade de chamar a atenção permanentemente.
04. Consumismo: a compulsão consumista do luxo e da ostentação.
05. Egocentrismo: a postura autocentrada resultante do foco no egão.
06. Extremismo: o comportamento arrebatado, o “tudo ou nada”.
07. Gerontofobia: o medo do desaparecimento dos atributos somáticos sedutores.
08. Gosto pelas artes: o holopensene artístico retroalimentador da heteroveneração.
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Hedonismo: o prazer momentâneo fixando o estilo de vida da luxúria.
Impetuosidade: a irreflexão favorecedora do gênio artístico.
Infidelidade: a promiscuidade nos bastidores suprindo as carências afetivas.
Manipulação: a manutenção da persona ilusória através do histrionismo manipu-

lador.
13. Medo da solidão: o anseio pelo público evitando se deparar com a própria realidade.
14. Medo do fracasso: o receio da perda da admiração dos outros.
15. Narcisismo: o ideal da beleza pessoal estonteante.
16. Orgulho: a autadmiração excessiva e o falso conceito de merecimento de reverência
especial.
17. Prepotência: a necessidade de manter tudo e todos sob controle.
18. Riscomania: o gosto pela adrenalina e a coragem sem discernimento propiciando
riscos desnecessários com possibilidade de morte trágica.
19. Vaidade: a imodéstia e a futilidade na hipervalorização da própria aparência.
20. Voliciopatia: o emprego da vontade malintencionada em busca da fama.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Contrapontologia, eis, na ordem alfabética, 15 trafores
úteis na substituição da síndrome da ribalta pela postura homeostática de conscin atratora:
01. Alegria: da jocosidade ao bom humor sadio.
02. Autorganização: da disciplina teatral à autodisciplina evolutiva.
03. Comunicabilidade: do entretenimento à tares.
04. Coragem: do risco dessomático à ousadia cosmoética.
05. Cosmovisão: da monovisão intrafisica à extrafisicalidade.
06. Duplismo evolutivo: do sexo eventual ao relacionamento afetivo evolutivo.
07. Empatia: do público intrafísico ao público multidimensional.
08. Força presencial: do histrionismo anticosmoético ao histrionismo cosmoético.
09. Inteligência financeira: do consumismo inútil ao pé-de-meia.
10. Interassistencialidade: do egoísmo à assistência policármica.
11. Liderança: de conscins fanatizadas a conscins e consciexes autevolutivas.
12. Modéstia discernida: do narcisismo à autestima lúcida.
13. Neofilia: da visão egoica ao abertismo consciencial.
14. Pacificação íntima: da necessidade de heteraceitação à autaceitação lúcida.
15. Sinceridade: da mentira manipuladora à sinceridade esclarecedora.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da ribalta, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
03. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
04. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
05. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
06. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
07. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
09. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
10. Obsolescência psicossomática: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
12. Persona bufônica: Perfilologia; Neutro.
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13. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
14. Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DA RIBALTA É EVIDÊNCIA DO MECANISMO
DE DEFESA AUTOCORRUPTOR DA CONSCIN OFUSCADA
PELAS LUZES DO PALCO, EVITANDO RECINS E RECÉXIS
NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sente necessidade de chamar a atenção
para si em detrimento dos outros, comprometendo a interassistencialidade? Quais recins já efetuou a respeito?
Bibliografia Específica:
1. Coelho Filho, Carlos Alberto de Andrade; Metamorfose de um Corpo Andarilho: Busca e Reencontro de
algo Melhor; Coleção Psicologia do Esporte; pref. Regina Andrade; revisor Jaci Dantas; 278 p.; 6 seções; 25 caps.;
3 ilus.; 92 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14 cm; br.; Casa do Psicólogo; São Paulo, SP; 2007; páginas 127 a 129.
2. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismo e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisoras Erotides Louly, Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 90 a 61 e 89 a 101.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 102 filmes; 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 193 a 195.
Webgrafia Específica:
1. Veja; A Síndrome na Ribalta: A Morte do Cenógrafo Flávio Império leva o Debate em torno da AIDS
para a Classe Teatral; Reportagem; Revista; Semanário; Ed. 889; Seção: Comportamento; 7 fotos; São Paulo, SP; 18.09.
85; páginas 84 a 86; disponível em: <http://veja.abril.com.br/acervodigital/homeaspx>; acesso em: 14.08.12.

A. M.
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SINGULARIDADE INVULNERABILIZANTE
(PATOPENSENOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A síndrome da singularidade invulnerabilizante é a parapatologia manifestada pela conscin, homem ou mulher, caracterizada pela interpretação errônea da condição ínsita
de unicidade consciencial, deturpando-a ao ponto de atribuir-se privilégios ilusórios e julgar-se
imune às consequências inexoráveis dos próprios atos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo singularidade procede do idioma Latim, singularitas, “individualidade; unidade”. Apareceu no Século XIV. A palavra invulnerabilidade provém do mesmo idioma Latim, invulnerabilis, “invulnerabilidade”. Surgiu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da singularidade imunizante. 2. Síndrome do ego incólume. 3. Síndrome do eu inafetável. 4. Síndrome do “comigo não vai acontecer”. 5. Síndrome do
“eu sempre escapo”.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo vulnerável:
invulnerabilidade; invulnerabilizante; invulnerabilizar; invulnerada; invulnerado; invulnerável;
vulnerabilidade; vulnerabilizada; vulnerabilizado; vulnerabilizar; vulneração; vulnerada; vulnerado; vulnerador; vulneradora; vulnerante; vulnerar; vulnerativa; vulnerativo.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da singularidade invulnerabilizante, síndrome amena da singularidade invulnerabilizante e síndrome aguda da singularidade invulnerabilizante são neologismos técnicos da Patopensenologia.
Antonimologia: 1. Síndrome da apriorismose. 2. Síndrome da dispersão consciencial.
3. Síndrome da ectopia afetiva (SEA). 4. Síndrome da abstinência toxicológica. 5. Síndrome
de Swedenborg. 6. Síndrome do infantilismo. 7. Síndrome do pânico. 8. Síndrome do ostracismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à lei de causa e efeito.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desconfiemos das regalias. Saibamos discriminar riscos. Colhemos o plantio. Tudo tem consequências.
Nada passa despercebido. A Cosmoética imuniza. Cosmoética: imunidade perene.
Coloquiologia: as sensações íntimas equivocadas de estar por cima da carne seca, de
estar acima do bem e do mal, de poder sempre escapar por 1 triz e passar raspando pelos perigos.
Citaciologia: – J´appelle innocence cette maladie de l´individualisme qui consiste
à vouloir échapper aux conséquences de ses actes, cette tentative de jouir des bénéfices de la liberté sans souffrir aucun de ses inconvénients (Denomino inocência esta doença do individualismo de querer escapar às consequências dos próprios atos, esta tentativa de gozar os benefícios da
liberdade sem sofrer nenhum inconveniente; Pascal Bruckner, 1948–).
Proverbiologia: o aforismo inglês little thieves are hanged, but great ones escape (os
pequenos ladrões são enforcados, mas os grandes escapam).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Desatinos. Todos os desatinos geram desenganos”.
2. “Imprudência. A maior imprudência é a ultrapassagem consciente de algum limite
cosmoético. Tal atitude é o primeiro sinal de autocorrupção”.
3. “Impunidade. A impunidade, quando existe, a rigor, é só nesta dimensão humana”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inafetabilidade; a autopensenidade irracional;
os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os morbopensenes;
a morbopensenidade.
Fatologia: a inferência errônea de privilégios a partir da condição de autossingularidade
consciencial; o sentimento de unicidade ao modo de salvo-conduto para autocorrupções; a autodesculpa presunçosa do comigo é diferente, isto não vai acontecer; a suposição ingênua de poder
escapar às consequências dos próprios atos; as ações intrafísicas aparentemente sem sequelas;
o prazer no momento presente com olvido do futuro; os minidelitos cometidos à guisa de esperteza; o deleite na falta; o egoísmo; a autoindulgência; o autengano; a autocorrupção; a malandragem; o jeitinho brasileiro; o gersismo; o calote pontual ou reiterado; os pequenos furtos; o desvio
de verbas; o crime impune; os vícios químicos cultivados; a imprudência repetitiva; a exposição
desnecessária a riscos; a dedicação a esportes radicais e artes marciais; o intercurso sexual promíscuo sem o uso de preservativo; o esquecimento da condição inarredável de evolutividade grupal; a autoconscientização quanto ao uso da singuralidade em prol da interassistencialidade.
Parafatologia: a ignorância quanto aos benefícios da autovivência lúcida do estado vibracional (EV) profilático; a insciência multidimensional; o mau exemplo extrafísico; a pseudoproteção patrocinada por guias amauróticos e assediadores extrafísicos; a negligência da condição
de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo obtusidade consciencial–antidiscernimento evolutivo.
Principiologia: o princípio de toda ação trazer consequências; o principio do “se não
presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio de as paraleis evolutivas valerem para todas
as consciências.
Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da evolutividade em grupo; a teoria da automimese dispensável.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da evitação do rapport baratrosférico; a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia.
Efeitologia: o efeito autoimunizador da Cosmoética; o efeito halo das automanifestações; o efeito da acumulação dos pequenos erros causando grandes dissabores; o efeito prazeroso da falha impercebida; o efeito de alguns prazeres imediatos redundarem em pesares futuros;
o efeito devastador dos vícios químicos na saúde holossomática; o efeito antievolutivo das automimeses.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo dos erros impunes, intrafisicamente.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio direitos-deveres; o binômio impunidade-recorrência; o binômio singularidade consciencial–responsabilidade grupal.
Crescendologia: o crescendo riscos–acidentes de percurso–dessoma prematura; o crescendo hábito eventual–vício contumaz–dependência química.
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Trinomiologia: o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; a inobservância ao trinômio singularidade-especificidade-responsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-autacriticidade.
Antagonismologia: o antagonismo singularidade / isolamento; o antagonismo singularidade / imunidade; o antagonismo ingenuidade irrefletida / malícia calculada; o antagonismo
risco evitável / risco inevitável; o antagonismo esperteza anticosmoética / expertise evolutiva;
o antagonismo liberdade / abuso; o antagonismo regalias pretensas / direitos conquistados.
Paradoxologia: o paradoxo singularidade consciencial–evolução grupal; o paradoxo
da esperteza; o paradoxo do prazer com a possibilidade da iminente autodessoma.
Politicologia: a corruptocracia; a asnocracia; a cleptocracia; a ludocracia; a falaciocracia; a manipulocracia; a vulgocracia.
Legislogia: o desconhecimento da lei de causa e efeito; a ignorância quanto à lei da
ação e reação; as leis da Holocarmologia; a lei de Gerson de querer levar vantagem em tudo;
a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a adrenalinofilia; a hedonofilia; a riscofilia; a toxicofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia; a logicofobia; a lucidofobia; a priorofobia; a raciocinofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da singularidade invulnerabilizante; a s ndrome do “s
mais essa vez”; a síndrome da automimese fossilizadora; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da distorção da realidade.
Maniologia: a autocorrupciomania; a cleptomania; a dolomania; a falaciomania; a megalomania; a riscomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito do isolamento; o mito da ação sem retorno; o mito da possibilidade
de não responsabilização quanto aos próprios atos; o mito da onipotência pessoal; o mito da
quadridimensionalidade; o mito da sorte e do azar; o mito da vida humana única; o mito da independência absoluta; o mito da finitude consciencial justificando ilicitudes; o mito da liberdade
intrafísica absoluta.
Holotecologia: a autocriticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca; a egoteca; a imunoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a reeducacioteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Acidentologia; a Anticosmoeticologia;
a Antievoluciologia; a Antipriorologia; a Antiproexologia; a Autassediologia; a Autenganologia;
a Cuidadologia; a Efeitologia; a Errologia; a Frustraciologia; a Incoerenciologia; a Ortopensenologia; a Prevenciologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin materialista; a isca humana inconsciente; a massa humana impensante;
a personalidade robotizada; a vítima do porão consciencial; a conscin vítima dos modismos da
época.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão vulgar; o desportista radical; o impulsivo; o precipitado; o tabagista;
o toxicômano; o larápio; o boa-vida; o riscopata.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-
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ga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação; a pré-serenona vulgar; a desportista radical; a impulsiva; a precipitada; a tabagista; a toxicômana; a larápia; a boa-vida; a riscopata.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens regressivus; o Homo
sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens ilogicus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
incautus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens
inorganisatus; o Homo sapiens irresponsabilis; o Homo sapiens subcerebralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome amena da singularidade invulnerabilizante = a condição nosológica manifestada pela conscin através de pequenos deslizes, aparentemente imperceptíveis
e sem consequências intrafísicas imediatas; síndrome aguda da singularidade invulnerabilizante
= a condição nosológica manifestada pela conscin reincidente em hábitos ou vícios, expondo-se
contínua e deliberadamente a risco de morte.
Culturologia: a cultura da irresponsabilidade; a cultura da omissão; a cultura da postergação.
Distorção. A condição de autossingularidade, comum a todas as consciências ou princípios conscienciais, é reconhecida pela conscin portadora da síndrome da singularidade invulnerabilizante, porém erroneamente interpretada ao modo de redoma protetora.
Realimentação. As sensações íntimas de prazer, satisfação, regozijo ou mesmo triunfo,
percebidas por algumas conscins acometidas da síndrome da singularidade invulnerabilizante, incentivam a persistência no erro, recrudescendo os sintomas e retardando a autocura.
Anticosmoeticidade. De acordo com a Experimentologia, a ocorrência da síndrome da
singularidade invulnerabilizante está associada à falta de teática da Cosmoética.
Terapeuticologia. A remissão da síndrome da singularidade invulnerabilizante requer
o autesclarecimento por parte da conscin padecente, não raro personalidade materialista e eletronótica, quanto às repercussões multidimensionais dos eventos intrafísicos e à inexorabilidade da
lei de causa e efeito.
Deslizes. Nas manifestações amenas da síndrome da singularidade invulnerabilizante,
eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 situações cotidianas envolvendo deslizes corriqueiros,
anticosmoéticos, cometidos à guisa de esperteza pela conscin portadora:
01. Atestado. Apresentar atestado falso para justificar falta ao trabalho.
02. Atraso. Atrasar-se habitualmente para encurtar ou evitar compromissos.
03. Calote. Esquivar-se ao pagamento do bilhete para usufruir de transporte pago.
04. Carteira. Apresentar carteira de estudante falsa para ter direito a meia entrada.
05. Cola. Copiar as respostas da prova do colega ao lado.
06. Fila. Desrespeitar a ordem de chegada, furando a fila.
07. Gato. Desviar de vizinhos água encanada, conexão com a Internet, energia elétrica
ou sinal de TV a cabo.
08. Lixo. Atirar lixo pela janela, poupando passos até a lixeira coletiva do prédio.
09. Ponto. Bater o ponto pelo colega de trabalho.
10. Roubo. Furtar pequenos objetos.
11. Suborno. Tentar subornar o guarda de trânsito.

Enciclopédia da Conscienciologia

20575

12. Trote. Omitir a própria identidade em contatos escritos ou telefônicos para molestar
ou intimidar outrem.
13. Vaga. Estacionar o carro em vaga reservada a idosos ou deficientes sem enquadrarse nessas condições.
Desmandos. Nas incidências agudas da síndrome da singularidade invulnerabilizante,
eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 hábitos, vícios, procedimentos ou desmandos, alguns
precipitadores da dessoma, praticados pela conscin portadora:
01. Álcool. Consumir bebidas alcóolicas em demasia ou com regularidade.
02. Boxe. Ser pugilista profissional ou amador.
03. Drogas. Fazer uso constante ou eventual de drogas lícitas ou ilícitas.
04. Fumo. Ter o hábito de fumar, mesmo esporadicamente.
05. Golpes. Praticar golpes de qualquer natureza, ludibriando outras consciências.
06. Jogo. Apostar dinheiro em jogos de azar, dilapidando recursos e patrimônio.
07. Motocicleta. Ter na motocicleta o meio costumeiro de transporte.
08. Pega. Participar de disputa automobilística, apostando corrida com outros motoristas.
09. Promiscuidade. Praticar sexo com pessoas desconhecidas, principalmente sem preservativos.
10. Radicalismo. Praticar esportes radicais, expondo-se a risco de vida.
11. Tráfico. Portar e comercializar drogas ilícitas, especialmente em países onde vigora
a pena de morte.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome da singularidade invulnerabilizante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
06. Bônus do não: Crescendologia; Neutro.
07. Entendimento distorcido: Autocogniciologia; Nosográfico.
08. Esquema de merecimento: Patopensenologia; Nosográfico.
09. Jeitinho brasileiro: Cosmoeticologia; Nosográfico.
10. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
11. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
12. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
14. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.

A EVOLUÇÃO SITUA AS CONSCIÊNCIAS HUMANAS
PERANTE AS MESMAS PARALEIS, SEM REGALIAS.
A ÚNICA IMUNIDADE POSSÍVEL ADVÉM DA VIVÊNCIA
CONSTANTE E AUTABSOLUTISTA DA COSMOÉTICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, padece da síndrome da singularidade invulnerabilizante? Quais deslizes ou desmandos anticosmoéticos você comete, intencionalmente, julgando-se imune às consequências?
Bibliografia Específica:
1. Bruckner, Pascal; La Tentation de l´Innocence; 307 p.; 2 partes; 7 caps.; 13 citações; 22,5 x 14cm; br.;
Éditions Grasset & Fasquelle; Paris; 1995; página 14; ISBN 2-246-49361-7.
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.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 504, 510,
517, 546, 559, 597, 626, 639, 640, 644, 681, 687, 702, 705, 725, 751, 765, 770, 773 e 792.
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 491, 842 e 843.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 215, 292,
293, 297, 298, 309, 440, 461, 470, 472, 479, 497 e 556.
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SÍNDROME DA SUBESTIMAÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome da subestimação é o estado mórbido caracterizado pelo quadro
clínico no qual predominam a desvalorização, a indiferença ou o menosprezo franco a algum valor, oportunidade ou instrumento evolutivo proexológico, fornecido pela própria vida humana.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O prefixo sub deriva do idioma Latim, sub,
“sob; embaixo de; por baixo de; abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença
de; perto de; imediatamente antes de; no tempo de; para; em direção a; depois de”. A palavra estimar procede também do idioma Latim, aestimare, “fixar o preço ou valor de; avaliar; estimar em;
fazer caso de; ter em conta de; estimar; pensar; julgar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da desvalorização. 2. Síndrome do desprezo. 3. Síndrome
da praia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo subestima:
subestimação; Subestimaciologia; subestimada; subestimado; subestimador; subestimadora; subestimar; subestimável.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome da subestimação, síndrome da subestimação amena e síndrome da subestimação grave são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Síndrome da ectopia afetiva (SEA). 2. Síndrome de Swedenborg.
3. Síndrome do pânico. 4. Síndrome do ostracismo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente a visão de ver sem enxergar.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Atentêmo-nos aos desprezos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade;
os lateropensenes; a lateropensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os circumpensenes;
a circumpensenidade; os elipsopensenes; a elipsopensenidade.
Fatologia: a sensação de perda; as facilidades desperdiçadas; o esbanjamento na fartura;
a cosmovisão serôdia; o não detalhamento mapeado da realidade existencial; a esnobação aos
pormenores da própria vida; a mudança dos sonhos e interesses pessoais; a subestimação dos
instrumentos simples; a subestimação da força de associação do voluntariado; o difícil quando
considerado inconscientemente o melhor; o fácil quando considerado desprezível; a não recuperação do tempo desprezado; o porão consciencial do adulto; a omissão deficitária; o ato de deixar
passar batido o essencial; a reclamação de barriga cheia; as idiossincrasias extemporâneas; a natureza humana; o desafio da adversidade; o ser humano acostumado às ações subumanas da sobrevivência; a reação de não saber perder; o carrancismo; a desatenção; a aprosexia; a hipomnésia; o descaso; o descuido; o desleito; a dispersão mental; a frustração; o fascínio pelo grotesco;
o belicismo, em si; o esporte substituindo o belicismo; a jogatina substituindo o belicismo; o fracasso da obra literária sem ações trágicas; o indiferentismo; a subestimação dos recebimentos
proexológicos; as oportunidades proexológicas perdidas; a incúria; a venda nos olhos; a subestimação das ameaças à segurança pública; a inabilidade para avaliações; a subestimação devendo
ser racional e totalmente evitada em especial em relação à capacidade de alguém; a Anticonscienciometrologia.
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Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a subestimação da eficácia das energias conscienciais (ECs); a subestimação da aplicação do parapsiquismo.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Enumerologia: a autonegligência; a autodisplicência; a autodespriorização; a autodesorganização; a autovitimização; a autassedialidade; a autalienação.
Binomiologia: o binômio autotriunfalismo anterior–autoderrotismo posterior.
Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; ; o antagonismo cuidado / negligência.
Filiologia: a hedonofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da praia; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a riscomania ou a subestimação dos perigos.
Holotecologia: a abstrusoteca; a apriorismoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Perdologia; a Autopesquisologia; a Priorologia; a Autocriteriologia;
a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa despreparada para o sucesso; quem leu pouco; quem buscou pouco; quem pesquisou pouco; quem sistematizou pouco; quem vivenciou pouco; a pessoa eletronótica; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin baratrosférica.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o assistido; o varejista consciencial;
o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o minidissidente ideológico; o patrulheiro ideológico.
Femininologia: a antepassada de si mesma; a assistida; a varejista consciencial; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a minidissidente ideológica; a patrulheira ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
alienatus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens displicens;
o Homo sapiens deviatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome da subestimação amena = a tolice, hoje admitida pela pessoa,
da condição desprezada, anteriormente, na condição do “era feliz e não sabia”; síndrome da subestimação grave = o arrependimento do homem divorciado, com filhos, em função do menosprezo dedicado à companheira valorosa, por décadas, e, somente agora, tardiamente, reconhecida.
Praia. Sob a ótica da Experimentologia, a síndrome da subestimação pode ser melhor
compreendida pela reação da pessoa morando, durante décadas, por exemplo, na Avenida Atlântica, no Bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, sem nunca entrar nas águas do mar, na
praia à frente, sempre fácil, disponível demais, à mão, ou fazer exercícios na orla do Atlântico.
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Em geral, quando a pessoa deixa a cidade e vai residir no Interior do país, lastima a condição do
desperdício do lazer no qual vivera, mostrando-se nostálgica da antiga vista para o mar.
Caracterologia. Dentro da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 categorias de personalidades subestimadoras:
1. Coerenciologia: a subestimação psiquiátrica da realidade com a superestimação da
fantasia por parte do megalomaníaco.
2. Duplologia: a subestimação da importância de compartilhar interesses com o par da
dupla evolutiva.
3. Eufemismologia: a subestimação eufemística escondendo a patologia do “gordo
feliz”.
4. Multiculturologia: a subestimação amaurótica de outros saberes (Generalismo) pelo
especialista hemiplégico.
Reacionologia. Por meio da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 reações humanas dentro do universo da síndrome da subestimação:
1. Conflitologia. A novela televisiva há de ser trágica ou conflituosa, o tempo todo, para
manter a audiência.
2. Dificuldade. A criança tem de enfrentar dificuldades para colecionar as figurinhas do
álbum. Se o pai der o álbum preenchido, perde o interesse.
3. Incoerência. Existe aquele esmoler pedindo o óbulo sentado no pote de moedas de
ouro.
4. Providência. Há quem queira tomar a providência muito tarde, pois Inês é morta.
5. Segurança. O inteligente é colocar a tranca antes da porta arrombada.
Deficienciologia. Embasado na Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 tipos de trafares – por deficiência – característicos da conscin pré-serenona, vítima de si
mesma, na síndrome da subestimação:
1. Ausência: de perspectivas evolutivas ou de megafocos prioritários.
2. Carência: de iniciativa ou de criatividade.
3. Desconhecimento: da autocrítica ou do autodesassédio.
4. Falta: de autorreflexão ou da vivência de períodos de recolhimento íntimo (solilóquio, meditação filosófica).
5. Ignorância: quanto ao valor lógico e funcional das companhias evolutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a síndrome da subestimação, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Atitude antiproéxis: Proexologia.
2. Autassédio: Parapatologia.
3. Autovitimização: Parapatologia.
4. Encolhimento consciencial: Parapatologia.
5. Riscomania: Parapatologia.
6. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia.
7. Síndrome do ostracismo: Perdologia.

20580

Enciclopédia da Conscienciologia

IMPORTA REFLETIR SOBRE OS DADOS DA SÍNDROME
DA SUBESTIMAÇÃO, POIS A MAIORIA DAS PESSOAS SOMENTE SE DÁ CONTA DAS PERDAS, EM GERAL, TARDIAMENTE, DEPOIS DA RECUPERAÇÃO SER IMPOSSÍVEL.
Questionologia. Você alimenta a sensação de perda por ter subestimado alguma coisa?
De qual categoria? Há realidade funcional ainda menosprezada por você, hoje?
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S Í ND R OM E D E AM I EL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de Amiel é o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico
no qual predomina o distúrbio da autovivência de ações mentaissomáticas, intelectuais, inúteis,
repetitivas, dia a dia, mês-a-mês, ano após ano, sem acrescentarem algo de realmente enriquecedor à evolução consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo Amiel vem do sobrenome do filósofo e escritor suíço-francês Henri-Frédéric Amiel (1821–1881), famoso pelo diário íntimo de 17
mil páginas escrito entre 1839 e 1881.
Sinonimologia: 1. Síndrome da despriorização. 2. Síndrome do desperdício.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome de Amiel, síndrome de Amiel adolescente e síndrome de Amiel adulta são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Síndrome de Swedenborg. 2. Síndrome do infantilismo. 3. Síndrome do pânico.
Estrangeirismologia: o Journal Intime inútil; o taedium vitae; o existentiale vacuum;
a pessoa workaholic despriorizada.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto à autopriorização existencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da despriorização; os patopensenes; a patopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; a desenxabidez dos autopensenes; a grafopensenidade patológica.
Fatologia: a síndrome de Amiel; a graforreia; a graforragia; a hipergrafia; os escritos
pessoais não publicados; o hábito de escrever e engavetar as redações sem qualquer objetivo útil;
as exposições das rotinas inúteis; a monorritmia aborrecededora; a uniformidade fastidiosa de
tom; a epopeia das ninharias; as quinquilharias mentais; o repisamento das mesmas ideias inúteis;
os escritos repetitivos enfadonhos; a mesmice das redações; as ideias vulgares rebarbativas; o registro interminável das choromelas; a escrita monótona; a escrita sobre o nada; a escrita na água;
as rasteiras no vento; as páginas escritas vazias; o ato de escrever a esmo sobre banalidades; as
chatices dos mesmos textos diários; o vácuo evolutivo; as confissões do vazio existencial; a vida
larvar do erudito vazio; a vida na qual nada acontece; a ausência de vigor na existência; a sensaboria mentalsomática; a atonia mentalsomática; a insipidez dos pensamentos; a arenga interminável do tédio; a mesmice reiterada; a mesméxis; a vida bocejante; a amizade ociosa; a monotonia; a platitude; a banalidade; a inatividade; a vacuidade; a infertilidade; a esterilidade; a improdutividade; a mediocridade; a trivialidade; a insipidez; a mesquinhez; o incolor; o inodoro; a desolação; o inverno permanente; o cemitério; o pântano dormente; as formalidades estéreis; a atelia; a pseudossabedoria; as multitolices; as omnipatetices; a cacognosia; os besteiróis; o dia a dia
soporífero; a autovitimização persistente; a ausência do autodesconfiômetro; a ausência da Prospectiva Evolutiva; a Anticonscienciometrologia.
Parafatologia: a falta do preenchimento dos buracos mortos do próprio tempo com o estado vibracional (EV) profilático; a vida humana conduzida para a frustração da melex pós-dessomática.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo.
Tecnologia: a técnica científica de escrever.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos das rotinas inúteis sobre os hábitos pessoais.
Ciclologia: o ciclo existencial infância-adolescência-adultidade-velhice.
Enumerologia: o esbanjamento da intelectualidade; o desperdício do tempo intrafísico;
a perda da oportunidade evolutiva; a subestimação dos recebimentos na existência humana;
a amaurose quanto ao diário íntimo egocêntrico; a desatenção à vivência do prioritário; o desvio
dos objetivos da vida.
Binomiologia: o binômio rotina-saldo; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Polinomiologia: o polinômio cronológico eventos-datas-nomes-números.
Antagonismologia: o antagonismo Enciclopédia da Conscienciologia / Enciclopédia da
Nadalogia; o antagonismo vida interassistencial / vida contemplativa; o antagonismo asceta / assistente social; o antagonismo eremita / cuidador; o antagonismo penúria / pletora; o antagonismo trabalho / inércia; o antagonismo vida produtiva / vida larvar.
Paradoxologia: o paradoxo das tentativas inúteis de glamorização das inutilidades.
Politicologia: a asnocracia.
Filiologia: a batopensenofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da despriorização; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a grafomania; a nostomania; a retromania; a megalomania.
Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a abstrusoteca; a egoteca; a diarioteca;
a apriorismoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Parapsicopatologia; a Psiquiatria;
a Psicoterapia; a Consciencioterapia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Perdologia; a Inutilogia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; o ego-atoleiro; as
conscins despossuídas de acontecimentos.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o diarista suíço-francês Henri-Frédéric Amiel;
o monge parasita do povo; o obcecado pela nulidade; o desô mentalsomático.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a obcecada pela nulidade; a desô mentalsomática.
Hominologia: o Homo sapiens graphomaniacus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens deviatus;
o Homo sapiens superfluus; o Homo sapiens pseudoprofundus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de Amiel adolescente = o estado patológico exposto pela moça
ou rapaz, mantendo o diário pessoal, durante o período da mocidade, tão somente com banalidades; síndrome de Amiel adulta = o estado patológico exposto pelo diário, escrito por décadas, na
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idade madura, ao modo do erudito suíço-francês Henri-Frédéric Amiel, tornado o clássico da banalidade.
Culturologia: a cultura das inutilidades; a cultura da dispersividade; a cultura da despriorização; os idiotismos culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de Amiel, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Causa perdida: Perdologia; Nosográfico.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
09. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Pseudoprofundidade humana: Cosmoconscienciologia; Neutro.
11. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Síndrome do ostracismo: Perdologia; Nosográfico.

A VIDA MODERNA ATIVA DO TERCEIRO MILÊNIO EXPÕE
MAIS FACILMENTE, OU DIAGNOSTICA MELHOR, A INUTILIDADE DA REDAÇÃO DE DIÁRIOS COM BANALIDADES
OU SEM OBJETIVOS LÓGICOS, EVOLUTIVOS, DEFINIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manteve ou mantém a redação de algum diário
inútil? Você classifica a própria agenda no laptop na mesma condição do diário íntimo de Amiel?
Bibliografia Específica:
1. Amiel, Henri-Frédéric; Diário Íntimo (Fragments D‟un Journal Intime); trad. Mário D. Ferreira Santos; int.
Bernard Bouvier; 406 p.; 1 cronologia; 1 enu.; 3 ilus.; 76 notas; 20 x 11,5 cm; br.; pocket; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ;
S / D; páginas 35 a 100.
2. Bruckner, Pascal; A Euforia Perpétua: Ensaio Sobre o Dever de Felicidade (L‟Euphorie Perpétuelle);
trad. Rejane Janowitzer; 240 p.; 11 caps.; 10 citações; 96 notas de rodapé; 86 refs.; índice de quadros; 21 x 14 cm; br.;
2a Ed.; Difel; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 98 a 101.
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SÍNDROME DE BURNOUT
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de burnout é o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos da
conscin, homem ou mulher, em reação ao estresse crônico laboral e ao deficit na desassimilação
das energias no contato direto e excessivo com as pessoas usuárias dos serviços prestados, com
efeitos nocivos para os envolvidos e para a instituição profissional ou de voluntariado na qual
atua.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo do idioma Inglês, burnout, significa
“consumir-se em chamas; fatiga ou cansaço decorrente de estresse ou excesso de trabalho”.
A expressão síndrome de burnout foi cunhada pelo psicólogo alemão Herbert J. Freudenberger
(1926–1999), na década de 1970, para caracterizar a situação de alguns pacientes esgotados pelo
trabalho.
Sinonimologia: 1. Síndrome da imunodeficiência consciencial no ambiente laboral.
2. Síndrome da incapacidade de desassim funcional. 3. Síndrome do exaurimento holossomático
pelo trabalho.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome de burnout amena, síndrome de burnout
mediana e síndrome de burnout aguda são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Resiliência produtiva laboral. 2. Potencial de desassim. 3. Homeostase holossomática no trabalho.
Estrangeirismologia: o rapport bioenergético; o workaholism; o strong profile; o whole
pack conscienciológico; o Conviviarium; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da vivência energossomática.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Façamos
assepsia energética. Há energias intoxicantes. Cuidar exige cuidar-se.
Coloquiologia. Eis duas expressões do cotidiano condizentes com os efeitos da síndrome de burnout: queimar a vela da vida pelas duas pontas; o ato de suar sangue sem discernimento.
Citaciologia: – O hábito do trabalho modera qualquer excesso, induz à necessidade de
organização, ao gosto pela ordem; da ordem material chega-se à moral: portanto, o trabalho pode ser considerado como um dos melhores auxiliares na educação (Massimo D’Azeglio, 1798–
–1866).
Filosofia: o Materialismo; o Capitalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os energopensenes;
a energopensenidade; o holopensene do ambiente de trabalho; o padrão pensênico do usuário do
serviço prestado; o holopensene pessoal do profissional-cuidador; o abertismo autopensênico; os
neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a contaminação pensênica; a força presencial do holopensene hígido.
Fatologia: as exigências das profissões relacionadas ao cuidar; as lacunas na formação
profissional; o distanciamento entre a teoria da formação acadêmica e a prática nas condições de
trabalho; as especificidades dos usuários dos serviços profissionais prestados; o despreparo para
lidar com pessoas necessitadas de cuidados; a falta de fechamento do circuito afetivo pela suspensão dos cuidados ao usuário regular do serviço; as atitudes anticosmoéticas inusitadas do pro-
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fissional qualificado e dedicado ao trabalho; o endurecimento afetivo e a despersonalização como
mecanismo de defesa do ego (MDE); o workaholism; a ausência de férias; a falta de Higiene
Consciencial; a ausência do relax; a competitividade profissional; a queda significativa do autorrendimento profissional; a perda do interesse e entusiasmo na profissão escolhida; o local of control externo; a rotina e o tempo de atuação em atividades repetitivas; a desorganização holossomática; a sobrecarga fisiológica pela situação de estresse laboral; o comprometimento do sistema
imunológico; o adoecimento repetitivo devido à intoxicação energética; o excesso de atestados
médicos por motivos de saúde; o locus minoris resistentiae; a negação dos desequilíbrios holossomáticos pela falta de autocriticidade e autopercepção; as normas e limites das proxêmicas individuais; a degeneração na qualidade das relações interpessoais; a multiplicidade de empregos para
suprir as necessidades financeiras; a resistência a mudanças, programas ou projetos profissionais
inovadores; a desinformação sobre a realidade bioenergética; os bagulhos energéticos no contexto
laboral; a ectopia consciencial impedindo a realização da proéxis; a tares oportuna ao portador da
síndrome de burnout; a dedicação aos estudos teáticos da Energossomatologia na prevenção
à síndrome de burnout; a falta de teática na manutenção da homeostase holossomática; o menosprezo à proéxis; o nível de resiliência pessoal no ambiente de trabalho; a autodeterminação
sincera e cosmoética de predisposição interassistencial; as pesquisas dedicadas à profilaxia ou remissão da síndrome de burnout; as estratégias e autocuidados utilizados para a ampliação do autoconhecimento e desenvolvimento bioenergético dos profissionais envolvidos com os atos de
cuidar e educar.
Parafatologia: a dimener; a imaturidade energossomática; a ignorância quanto à realidade bioenergética; a indissociabilidade entre pensamentos, sentimentos e energias; a intoxicação
energética dificultando o rendimento profissional; a incompetência para a iscagem lúcida interassistencial; os impedimentos ao estado vibracional (EV) profilático; os assédios dos usuários dos
serviços prestados; os heterassédios dos profissionais a partir dos autassédios; as contaminações
energéticas desapercebidas; os bloqueios energéticos corticais; a soltura energossômica; os acoplamentos áuricos inconscientes; a assimilação simpática das energias; a ausência de desassimilação simpática das energias; os esforços na autexperimentação e desenvolvimento bioenergético;
a mobilização básica das energias (MBE); a parassepsia antecipada do ambiente de atendimento
profissional; a limpeza energética sistemática do ambiente entre os atendimentos profissionais;
a manutenção de holopensene pessoal sadio; a sinalética energética pessoal; a acuidade e vigilância ininterruptas quanto às energias; a autovivência do estado vibracional profilático; a prática das
40 manobras básicas com as ECs; a catálise da força presencial pelo EV; a atuação dos amparadores extrafísicos de função nas profissões interassistenciais; a conexão do profissional com o próprio amparo extrafísico de função; a Central Extrafísica de Energias (CEE); a blindagem energética do ambiente laboral; a zona de conforto do autencapsulamento energético; a instalação das
práticas da tenepes; a condição homeostática da desperticidade; a instalação da ofiex pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico expectativa-frustração; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética; o sinergismo ECs do amparador de função–ECs da conscin assistente–ECs da conscin assistida.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas da Energossomatologia; o princípio da fartura das ECs; o princípio da disponibilidade das energias imanentes
para todos; o princípio da interassistencialidade a partir das ECs; o princípio da inteligência
evolutiva (IE) aplicada às estratégias autoconsciencioterápicas; o princípio de a evolução ser
a qualificação cosmoética das próprias ECs; o princípio da afinidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao exercício profissional;
os códigos de ética profissional; o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria e prática da Energossomatologia; as teorias científicas sobre
o trabalho humano; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da reciclagem consciencial; a teoria da proéxis.
Tecnologia: a importância do domínio da técnica do EV; as técnicas de assim e desassim; a técnica da Higiene Consciencial; as técnicas conscienciométricas; as técnicas da reeducação consciencial continuada; a autossabotagem perante a técnica de viver evolutivamente; a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Voluntariologia: a desistência do trabalho voluntário devido à síndrome de burnout;
o voluntário absenteísta desprezando as oportunidades interassistenciais; a falta de interassistencialidade no voluntariado perante os portadores da síndrome de burnout; o voluntário autoconsciente da realidade bioenergética; os doadores voluntários de ECs sadias; as reciclagens propiciadas pelo voluntariado conscienciológico; o megavoluntariado energético, multidimensional
e interassistencial do tenepessista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética pessoal; o laboratório conscienciológico da tenepes;
o laboratório conscienciológico do exercício da profissão; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;
o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos da síndrome de burnout no ambiente de trabalho; os efeitos nocivos da ausência de desassimilação das energias alheias; os efeitos nocivos das omissões deficitárias; os efeitos nocivos da neofobia perante os avanços tecnológicos e mudanças laborais; os
efeitos da tares na prevenção à síndrome de burnout; os efeitos profiláticos do estado vibracional
nos contatos interassistenciais; o efeito halo das energias conscienciais homeostáticas.
Neossinapsologia: o embotamento na formação de neossinapses; as sinapses ectópicas
formadas a partir do estresse laboral crônico; a tares promotora de neossinapses e paraneossinapses, obtidas pelo estudo e aplicação de exercícios bioenergéticos.
Ciclologia: o ciclo bioenergético assimilação-desassimilação; o ciclo viver para trabalhar–trabalhar para viver; o ciclo homeostático trabalho–limite inteligente–férias produtivas.
Enumerologia: a dedicação laboral; a realidade bioenergética laboral; o déficit de desassins no ambiente laboral; a negação da tensão intrapsíquica laboral; a degeneração da relação
interconsciencial laboral; a desistência laboral na ativa; o incompléxis pelos conflitos da vida laboral.
Binomiologia: o binômio consciência–energia consciencial; o binômio exaurimento
energético–exaustão emocional; o binômio desconforto íntimo–dificuldade interconsciencial;
o binômio frustração-alienação; o binômio autopercepção-autenfrentamento; o binômio trabalho-proéxis; o binômio melin-melex.
Interaciologia: a interação autassédio–autodesorganização consciencial; a interação
acriticidade–robotização existencial; a interação autanálise-autenfrentamento; a interação autolucidez–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo contatos interconscienciais imaturos–intoxicação energética; o crescendo ausência de prevenção–necessidade de reparação; o crescendo egoísmo autointoxicante–insensibilidade interconsciencial; o crescendo autodiscernimento-autevolução.
Trinomiologia: o trinômio assim-cansaço-estresse; o trinômio autestigma-heterestigma-ostracismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio motivação-interação-assim-estresse-estafa-desistência;
o polinômio autassistência–higidez holossomática–desempenho profissional–resultados interassistenciais.
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Antagonismologia: o antagonismo autexposição / autorrepressão; o antagonismo autenticidade / negação do adoecimento; o antagonismo cuidado / negligência.
Paradoxologia: o paradoxo da desistência profissional pelo excesso de dedicação ao
trabalho; o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a energocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia;
a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço perante a evolução; a lei da interassistencialidade
bioenergética; a lei da reciprocidade de direitos e deveres; a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
Filiologia: a interassistenciofilia; a criticofilia; a proexofilia; a laborfilia; a energofilia;
a conviviofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a neofobia; a discernimentofobia; a cosmoeticofobia; a conscienciofobia;
a fraternofobia; a tanatofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome da fadiga crônica (SFC); as síndromes depressivas; a síndrome de onipotência; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da
robéxis; a superação da síndrome da mediocridade incidindo na energossomaticidade pessoal.
Maniologia: a mania de trabalhar; a neutralização da fracassomania profissional.
Mitologia: o mito do profissional infalível; o mito grego da ave fênix ressurgindo das
próprias cinzas.
Holotecologia: a convivioteca; a laboroteca; a energoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Parafatologia; a Reeducaciologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Tenepessologia;
a Experimentologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin estressada; a conscin assistida; a conscin lúcida; a consréu ressomada; a conscin pesquisadora; a isca humana inconsciente; a conscin cansada; a conscin profissional doente pela falta de desassim no trabalho.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador de função; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o enfermeiro;
o operador de TMK.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora de função; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a enfermeira; a operadora de TMK.
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Hominologia: o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo
sapiens exhaustus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
voluntarius; o Homo sapiens energovibrator.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de burnout amena = a condição de intoxicação energética
branda, com irritação constante, exaustão física e emocional no ambiente de trabalho; síndrome
de burnout mediana = a condição de desgaste energético na manutenção do mecanismo de defesa
da “despersonalização” do outro, pelo endurecimento afetivo, indiferença, frieza e cinismo nos
atendimentos profissionais; síndrome de burnout aguda = a condição de desequilíbrio energético
amplo e autassediador, de insatisfação plena, total falta de realização profissional, desistência na
ativa e ímpetos, desde abandono do trabalho até suicídio.
Culturologia: a falta da cultura da Autopesquisologia; a cultura patológica das autocrenças; a cultura patológica do autassédio; a cultura do autodomínio bioenergético.
Trabalho. Conforme a Experimentologia, há profissões promotoras de contatos interconscienciais e inevitáveis interações energéticas no ambiente de trabalho, exigindo do profissional-cuidador esforços bioenergéticos necessários à desassimilação das energias alheias.
Sintomatologia. De acordo com a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 sintomas ou variáveis características da síndrome de burnout:
01. Acriticidade.
02. Alterações de memória.
03. Astenia, desânimo.
04. Ausência de volição.
05. Autassédio.
06. Baixa de autestima.
07. Bloqueios energéticos.
08. Cansaço, fadiga constante e progressiva.
09. Cefaleias, enxaquecas.
10. Comportamento de alto risco.
11. Conflituosidade.
12. Desconfiança, paranoia.
13. Desorganização holossomática.
14. Desorganização pensênica.
15. Devaneios.
16. Dificuldade de autaceitação.
17. Dificuldade de raciocínio.
18. Disforia, depressão.
19. Disfunções sexuais e alterações menstruais nas mulheres.
20. Distúrbios do sistema respiratório.
21. Distúrbios do sono.
22. Dores musculares ou osteomusculares.
23. Falta de atenção e de concentração.
24. Heterassédio.
25. Ideias suicidas.
26. Ilogicidade.
27. Impaciência.
28. Impedimento à instalação do estado vibracional.
29. Imunodeficiência.
30. Incapacidade de mobilizar as próprias energias.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Incapacidade de relaxar.
Intoxicação energética.
Irritabilidade e incremento da agressividade.
Labilidade emocional.
Lentificação do pensamento.
Negligência ou excesso de escrúpulos.
Perda da iniciativa.
Perturbações grastrointestinais.
Posturas anticosmoéticas.
Rejeição às mudanças.
Sentimentos de alienação ao ambiente.
Sentimentos de culpa.
Sentimentos de fracasso.
Sentimentos de insuficiência profissional.
Sentimentos de onipotência.
Sentimentos de solidão.
Tendência ao consumo de substâncias prejudiciais à saúde.
Tendência ao isolamento.
Transtornos cardiovasculares.
Xenopensenidade.

Autodiagnóstico. Do ponto de vista da Parassemiologia, eis, na ordem alfabética, 8 perguntas auxiliares na obtenção do autodiagnóstico da síndrome de burnout:
1. Convivialidade. A profissão escolhida por mim exige contatos interconscienciais?
Em caso afirmativo, sinto-me confortável e empático(a) ou apresento desconforto na interação
com outras pessoas?
2. Energossomaticidade. No local de trabalho, realizo a desassim pelo estado vibracional ou tenho dificuldades em promover a assepsia energética pessoal e do ambiente?
3. Interassistencialidade. Vivencio, no contexto laboral, a condição de isca lúcida interassistencial ou permaneço inconsciente à iscagem?
4. Mentalsomaticidade. Mantenho o padrão de aplicação dos atributos mentais nas atividades laborais ou identifico alterações deficitárias na própria manifestação mentalsomática?
5. Psicossomaticidade. No ambiente de trabalho, consigo atuar com relativo padrão de
autoanticonflituosidade ou mantenho contínua labilidade emocional?
6. Recinibilidade. Promovo as recins necessárias após a jornada de trabalho ou apresento constantes ímpetos para mudar de local profissional ou de profissão?
7. Somaticidade. Mantenho disposição somática e bom estado de saúde ou exibo exaustão física progressiva e tenho adoecido com facilidade?
8. Tecnicidade. Aplico a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer ou sinto-me
insatisfeito(a) profissionalmente?
Terapeuticologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 trafores aplicados à profilaxia da síndrome de burnout:
01. Autenergossomaticidade.
02. Autoanticonflituosidade.
03. Autocientificidade.
04. Autocosmoeticidade.
05. Autocriticidade.
06. Autodescrencialidade.
07. Autodiscernimento.
08. Autoneofilia.
09. Autorracionalidade.
10. Autorresiliência.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de burnout, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cansaço: Consciencioterapia; Neutro.
02. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
03. Conscin antivoliciolínica: Energossomatologia; Nosográfico.
04. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
05. Energia consciencial gasta: Energossomatologia; Neutro.
06. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
07. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Limite inteligente: Holomaturologia; Homeostático.
09. Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; Neutro.
10. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.
11. Profissional dificultoso: Conviviologia; Nosográfico.
12. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
13. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
14. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.
15. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

A DESASSIM NAS RELAÇÕES INTERCONSCIENCIAIS
NO AMBIENTE DE TRABALHO É AÇÃO ESSENCIAL PARA
A PREVENÇÃO À SÍNDROME DE BURNOUT, REALIZADA
PELA CONSCIN LÚCIDA FOCADA NA INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é portador(a), em algum nível, da síndrome de
burnout? Em caso afirmativo, em escala de 1 a 5, o quanto está prejudicando a consecução satisfatória da proéxis pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Benevides-Pereira, Ana Maria T.; Org.; Burnout: Quando o Trabalho ameaça o Bem-estar do Trabalhador; revisor Agnaldo Alves; 282 p.; 10 caps.; 16 gráfs.; 7 ilus.; 15 tabs.; 438 refs.; 21 x 14 cm; br.; Casa do Psicólogo;
São Paulo, SP; 2002; páginas 13 a 91 e 227 a 271.
2. Codo, Wanderley; Educação: Carinho e Trabalho - Burnout, a Síndrome da Desistência do Educador,
que pode Levar à Falência da Educação; 432 p.; 6 partes; 30 caps.; 187 ilus.; 172 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Vozes;
Petrópolis, RJ; & CNTE; LPT/UnB; Brasília, DF; 1999; páginas 237 a 362.
3. Gil-Monte, Pedro; & Peiró, José Maria; Desgaste Psíquico en el Trabajo: El Síndrome de Quemarse; 138
p.; 5 caps.; 16 ilus.; 7 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Síntesis; Madri; España; 1997; páginas 13 a 29 e 47 a 95.
4. Maslach, Christina; & Leiter, Michael P.; Trabalho: Fonte de Prazer ou Desgaste? Guia para Vencer
o Estresse na Empresa (The Truth about Burnout: How Organizations cause Personal Stress and what to do about it);
trad. Mônica Saddy Martins; 240 p.; 7 caps.; 4 ilus.; 26 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Papirus; Campinas, SP; 1999;
páginas 43 a 90 e 205 a 207.
5. Salgues, Leuzene Jeane de Vasconcelos; Uma Abordagem Conscienciológica na Intervenção e Prevenção
do Burnout em Professores: Em Busca do Fenômeno Fênix; Dissertação; 158 p.; 2 partes; 12 citações; 37 enus.; 17
gráfs.; 4 ilus.; 11 tabs.; 67 refs.; UFRN: Programa de Pós-graduação em Educação; Natal, RN; Julho, 2004; páginas 1 a 158.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
197, 943 e 952.
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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 799 a 835.
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SÍNDROME DE CINDERELA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de Cinderela é a condição nosológica de imaturidade afetiva da
conscin mulher vivendo sob a crença de ser salva e cuidada por agente externo considerado mais
forte e capaz, a exemplo do homem idealizado, dos pais, do amparador ou mesmo do guia amaurótico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra Cinderela é antropônimo do idioma
inglês, Cinderella, heroína de conto de fadas cuja versão mais antiga é chinesa.
Sinonimologia: 1. Complexo de Cinderela. 2. Síndrome da fragilização. 3. Síndrome
da boa moça. 4. Síndrome da donzela. 5. Transtorno da personalidade feminina dependente.
6. Subjugação feminina; submissão feminina. 7. Dependência psicológica ginossomática.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome de Cinderela adolescente e síndrome
de Cinderela adulta são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autonomia feminina. 2. Síndrome de Peter Pan. 3. Síndrome de
Poliana. 4. Dupla evolutiva. 5. Maturidade afetiva.
Estrangeirismologia: a fairy tale; a love story; a VIP (very important person); o happy
end; o happily ever after; o once upon a time; a protégée.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia Ginossomática.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Sonhos
trazem ilusões. Fantasia é fuga. Ilusão gera decepção. Fantasia não, realidade. Passividade não,
autonomia.
Coloquiologia. Eis 4 expressões coloquiais associadas à síndrome de Cinderela: – o ato
de virar abóbora; a princesinha do papai; a bonequinha de porcelana; o mundo do faz-de-conta.

II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da carência afetiva; a autopensenidade vitimizadora; o holopensene pessoal da imaturidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; a influência dos mitos e contos de fadas na construção do padrão
pensênico; o holopensene pessoal da dependência; as irracionalidades pensênicas; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o salvacionismo infantil; as fabulações infantis na idade adulta; o fabulosismo; o fabulário ultrapassado; a inconsistência dos referenciais míticos; as desconstruções ideológicas; as verdades relativas de ponta (verpons); os fã-clubes; as salas VIP; o histerismo coletivo;
o ato de colocar todas as fichas afetivas na representação fantasiada de alguém; a opção pelo
recurso imaturo da fantasia para esquivar-se do enfrentamento das dificuldades do convívio diuturno; a identificação das carências emocionais indutoras das fantasias; o desejo de ser modelo; as
monarquias ainda existentes vendendo sonhos a milhares de jovens mundo afora; a busca de glamour, luxo, vaidade, acomodação e tratamento especial; os privilégios da princesa; o desejo de
ser mimada e cuidada; o gueixismo; o sonho romantizado de receber flores; o faz-de-conta; a espera da fada-madrinha; o idealizado sapatinho de cristal; a espera do príncipe encantado; o castelo
da Cinderela na Disneylândia; a autovitimização, o choro e a reclamação; a autonomia financeira
feminina; a autoridade moral feminina; a autonomia afetiva; a superação dos emocionalismos;
a interdependência fortalecendo a convivialidade sadia.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a força presencial
feminina gerada pelo autodomínio energético; a provável existência das consciexes identificadas
com o ginossoma vivendo em paracastelos baratrosféricos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico sonho-ilusão-decepção; o sinergismo carência afetiva–descontrole financeiro.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da interdependência evolutiva; o princípio de não pedir nada para si; o principio do bem-estar ser conquista íntima e intransferível.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores da Socin Patológica.
Teoriologia: a teoria da evolução compulsória; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica da reciclagem existencial (recéxis);
a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica
da checagem da intenção pessoal; a técnica do sobrepairamento analítico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico libertário; o voluntariado tarístico
dedicado à microminoria de interessados.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito drástico da imaginação desvairada sobre a vida humana; os efeitos
improdutivos das ectopias afetivas; o efeito assediador das autoidealizações fantasiosas; os
efeitos prejudiciais da carência afetiva.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às renovações pensênicas.
Ciclologia: o ciclo mimético grupal.
Enumerologia: o salvacionismo; o ignorantismo; o acriticismo; o fanatismo; o falacionismo; o fechadismo; o autoilusionismo.
Binomiologia: o binômio sonho-ilusão; o binômio devaneio-alienação; o binômio expectativa-recompensa; o binômio sedução-proteção; o binômio emocionalismo-sugestionabilidade; o binômio carência-manipulação; o binômio autorrespeito-heterorrespeito.
Interaciologia: a interação carências afetivo-emocionais–dependências interconscienciais; a interação beleza-vaidade; a interação realidade-fantasia; a interação mais ação–menos reclamação.
Crescendologia: o crescendo patológico imaginação-devaneio; o crescendo infantilização da criança–romantismo infantil adulto.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio personagens-enredos-fantasias.
Polinomiologia: o polinômio raciocinar-reciclar-reeducar-repensenizar; o polinômio
autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo.
Antagonismologia: o antagonismo emocionalismo / racionalidade; o antagonismo realidade / ilusão; o antagonismo imaturidade emocional / maturidade biológica; o antagonismo
mundo real / mundo imaginário; o antagonismo autonomia / parasitismo; o antagonismo autossuperação / autovitimização; o antagonismo traforismo / trafarismo.
Paradoxologia: o paradoxo independência financeira–dependência emocional; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o paradoxo de a consciência não ter
sexo e ainda assim o soma de homem ou de mulher ditar papéis, posturas e condutas na Socin.
Politicologia: a democracia; a conviviocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço na busca pela autonomia ideativa; a lei Maria da
Penha.
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Filiologia: a mimeticofilia patológica; a falta da evoluciofilia; a fantasiofilia.
Fobiologia: a autossuperação das fobias; a autocriticofobia; a liderofobia.
Sindromologia: a síndrome de Cinderela; a síndrome do infantilismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da donzela em perigo.
Maniologia: a idolomania; a gurumania; a salvaciomania; a misticomania.
Mitologia: a sujeição irracional aos mitos dos contos de fadas; os mitos milenares; o mito do sexo frágil; o mito da felicidade instantânea; o mito do “viveram felizes para sempre”.
Holotecologia: a idiotismoteca; a absurdoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a mitoteca;
a criticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Salvaciologia; a Psicopatologia; a Nosologia; a Enganologia; a Falaciologia; a Demagogiologia; a Religiologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Historiografia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Antimitologia; a Sociologia; a Dogmatologia; a Fantasiologia; a Mimeticologia, a Antivitimologia; a Ginossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista, a minipeça interassistencial.
Masculinologia: o acomodado; o sedutor; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a personagem Cinderela; a vítima; a acomodada; a sedutora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a escritora francesa Marie-Catherine d’Aulnoy (1650–1705).
Hominologia: o Homo sapiens mythologicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens liberator.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de Cinderela adolescente = o ato da jovem noiva gastar pequena fortuna no casamento, vivenciando o sonho de ser princesa por 1 dia; síndrome de Cinderela
adulta = o ato da mulher adulta abrir mão da autonomia e evolução pessoais à espera do príncipe
encantado para resgatá-la das autorresponsabilidades.
Culturologia: a cultura monárquica; a cultura patológica das celebridades; a cultura
anacrônica das festas de casamento; a cultura tradicionalista das comemorações de 15 anos;
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a cultura da Antimitologia; a cultura do sexo frágil; os idiotismos culturais, notadamente ginossomáticos.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 características observáveis nas personalidades portadoras da síndrome de Cinderela:
01. Boa moça: a necessidade de passar imagem de boazinha.
02. Busca de atenções: a necessidade patológica de chamar a atenção.
03. Dependência: o ato de viver sob a crença de não ser capaz de lidar com as próprias
questões necessitando do apoio e presença de outrem.
04. Devaneios: o uso da imaginação como fuga da realidade.
05. Fragilização: o ato de fragilizar-se, como ferramenta de manipulação, visando receber afeto, cuidado e proteção.
06. Infantilização: o retraimento diante dos medos reais e imaginários, gerando decidofobia e fuga da responsabilidade.
07. Passividade: a tendência a permanecer passiva diante das adversidades da vida, não
imprimindo autesforços necessários para modificar a realidade.
08. Requisição de privilégios: a necessidade de receber mimos e tratamento diferenciado dos demais, beneficiando-se de mordomias e regalias.
09. Sedução: a necessidade de seduzir e conquistar o afeto de figura masculina para
protegê-la dos desafios diuturnos.
10. Vaidade: a preocupação excessiva com a aparência física.
11. Vitimização: a tendência à reclamação e reivindicação, julgando-se vítima das circunstâncias.
Terapeuticologia. À luz da Holomaturologia, a remissão da síndrome de Cinderela pode ser alcançada, por exemplo, pelo emprego racional de 4 posturas teáticas, substitutivas do ilusionismo infantil gerado pelos mitos sobre o papel da mulher na Sociedade, descritos em ordem
alfabética:
1. Autonomologia. O posicionamento decidido perante os desafios evolutivos enquanto
profilaxia da sedução e manipulação conscienciais.
2. Autopesquisologia. A autopesquisa substituindo a terceirização de responsabilidades.
3. Descrenciologia. O princípio da descrença impedindo todo tipo de mitificação.
4. Duplologia. O duplismo evolutivo vivenciado expurgando o mito do amor romântico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de Cinderela, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autonomia ginossomática: Autonomologia; Neutro.
05. Banco da salvação: Salvaciologia; Nosográfico.
06. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
07. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
08. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
09. Mitoclastia: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Mito do amor romântico: Psicossomatologia; Neutro.
11. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
12. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
13. Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.
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14. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DE CINDERELA RESTRINGE A MANIFESTAÇÃO PLENA DA CONSCIÊNCIA E A MANTÉM AQUÉM DAS
AUTOPOTENCIALIDADES EVOLUTIVAS, EVIDENCIANDO
CONDUTA EQUIVOCADA, IMATURA E ANTIASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda manifesta infantilidades esperando outras
consciências assumirem as reponsabilidades pessoais e intransferíveis? Na escala de 1 a 5, qual
o grau de autonomia consciencial alcançado?
Bibliografia Específica:
1. Dowling, Colette; Complexo de Cinderela (The Cinderella Complex); trad. Amarylis Eugenia F. Miazzi;
240 p.; 7 caps.; 21 x 12,5 cm; enc.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1981; páginas 11 a 27 e 33 a 35.
2. Fezler, William; & Field, Eleanor S.; A Síndrome da Boa Moça (The Good Girl Syndrome); trad. Aulyde
Soares Rodrigues; 248 p.; 23 x 14 cm; enc.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1985; páginas 18 a 22.

K. E.
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SÍNDROME DE ESTOCOLMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de Estocolmo é o distúrbio psicológico, em geral transitório,
vivenciado de modo inconsciente pela conscin, homem ou mulher, quando submetida à intimidação prolongada, caracterizado pelo desenvolvimento de mecanismo de defesa do ego (MDE), segundo o qual, a vítima se identifica afetivamente com o algoz ou busca conquistar a amizade
e simpatia do mesmo, expressando sentimento de gratidão.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo estocolmo procede do idioma Sueco, stockholm, “tronco de madeira; fortificação; ilha”.
Sinonimologia: 1. Síndrome da afeição ectópica da vítima oprimida. 2. Distúrbio do
autengano afetivo da vítima reprimida. 3. Conjunto de sinais do amor errado da vítima. 4. MDE
da vítima subjugada.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome de Estocolmo branda e síndrome de
Estocolmo grave são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Síndrome de Oslo. 2. Síndrome de Lima. 3. Transtorno de Estresse
Pós-Traumático (TEPT).
Estrangeirismologia: a vivência da capture-bonding; o efeito psicológico do frozen fright; a deficitária performance afetiva; a resistência ao upgrade autocrítico; o modus ratiocinandi
patológico; o Trafarium; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à afetividade sadia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Intimidação, não. Acolhimento. Submissão, não. Coragem.
Coloquiologia. Eis expressão relacionada ao tema: – Amor bandido.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade patológica; os patopensenes; a patopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os pensenes sindrômicos; a autopensenidade vitimizadora; a autopensenização trafarística; a ausência dos ortopensenes; a conexão pensênica com
conscins e consciexes baratrosféricas.
Fatologia: o instinto de sobrevivência sob intimidação prolongada; o MDE inconsciente
de autopreservação especialmente nos casos de sequestro e cárcere privado; o stress físico e emocional extremo de prisioneiros de guerra e de campo de concentração; o trauma psicológico vivenciado por crianças vítimas de abuso sexual; o medo da retaliação diante de situações de violência doméstica; o vínculo emocional da vítima nos casos de incesto; a relação de dependência
e submissão de idosos vítimas de maus tratos familiares; o assédio moral no ambiente de trabalho
especialmente com relação ao subordinado; a admiração fanática dos membros ao líder de seita,
apesar da dilapidação patrimonial vivenciada; a violência física e psicológica envolvendo tráfico
de seres humanos e trabalho escravo; a lavagem cerebral decorrente da falta de autolucidez; a ausência de maturidade afetiva; o processo de autovitimização; a identificação afetiva com o algoz
para proporcionar o afastamento emocional da realidade violenta e ameaçadora, à qual a vítima
foi submetida; a ilusão autoimposta pela vítima, a fim de reduzir o stress da situação aterrorizante; o medo agudo da dessoma; o engajamento irracional; a cooperação anticosmoética; a condescendência inconsequente; a amizade leviana; a parceria evitável; a cumplicidade delituosa; a for-
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mação de interprisão grupocármica; a percepção distorcida da realidade; a educação emocional,
enquanto profilaxia, quanto à conscientização de todo ato criminoso merecer correção justa; o alcance da terapêutica através da autorreflexão ou por intermédio da tares; o sobrepujamento do autengano afetivo decorrente de tratamento consciencioterápico.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicosfera da intimidação; a psicosfera do medo; a carência de desassimilação energética (desassim);
a ausência da autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo violência-ação; o sinergismo medo-ignorância na promoção da violência; o sinergismo antivitimização-autorresponsabilização.
Principiologia: a ausência do princípio da convivência fraterna; o princípio cosmoético
de identificar o medo e enfrentá-lo com destemor; o princípio da ausência de vitimização; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio pessoal de não acumpliciamento com o erro alheio;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: a manutenção da síndrome de Estocolmo pela ausência do código pessoal
de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos mecanismos de defesa do ego mascarando o medo acentuado
da dessoma; a teoria das interprisões grupocármicas elucidando os contextos violentos.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da assim e desassim; a técnica da Autoconsciencioterapia; a técnica do sobrepairamento analítico; a aplicação das técnicas
da invéxis e da recéxis.
Voluntariologia: o voluntário das Organizações Não Governamentais (ONGs); o voluntário das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos da intimidação prolongada; os efeitos da agressividade continuada; os efeitos do medo da retaliação; os efeitos da submissão à repressão; os efeitos do medo intenso da dessoma; os efeitos da convivência harmoniosa.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir do entendimento de comportamento
não violento; as neossinapses essenciais na construção de afetividade madura.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo carência-violência-medo.
Enumerologia: o medo da desaprovação; o medo da imposição; o medo da intimidação;
o medo da retaliação; o medo da repressão; o medo da agressão; o medo da aniquilação.
Binomiologia: o desconhecimento do binômio admiração-discordância; o binômio autengano-heterocriticofobia; o binômio egocentrismo-autoinsegurança.
Interaciologia: a interação ignorância-violência; a interação egocentrismo-agressividade; a interação medo-subserviência; a interação estresse-vulnerabilidade.
Crescendologia: o crescendo afetividade deficitária pessoal–afetividade deficitária social.
Trinomiologia: a ausência do trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio acriticidade-irracionalidade-autengano; o trinômio emocionalidade-irracionalidade-subcerebralidade; o trinômio preocupação-insegurança-medo.
Polinomiologia: a ausência do polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência;
o polinômio irracionalidade-ignorância-intolerância-ilicitude; o polinômio autodistorção-autoilusão-autengano-autoficção.
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Antagonismologia: o antagonismo amor doador / amor manipulador; o antagonismo
conflituosidade / pacificação; o antagonismo agressividade sadia / agressividade doentia; o antagonismo conscin belicista / conscin pacifista.
Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão; o paradoxo de a vítima desenvolver afeição pelo algoz; o paradoxo violência-gratidão.
Politicologia: a assediocracia; as políticas públicas de proteção às vítimas.
Legislogia: a lei Maria da Penha (Lei N. 11.340, de 7 de agosto de 2006); as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA; Lei N. 8.069, de 13 de julho de 1990); as leis do Estatuto do Idoso (Lei N. 10.741, de 1 de outubro de 2003); as leis de proteção a civis em tempo de
guerra e tratamento de prisioneiros de guerra (Convenções de Genebra, de 12 de agosto de
1949); a lei dos Direitos Humanos; as leis do Paradireito.
Filiologia: a fantasiofilia; a assediofilia; a falta de conviviofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a decidofobia; a criticofobia; a neofobia; a sociofobia; a discernimentofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome de Estocolmo; a síndrome da autovitimização; a síndrome
da insegurança; a síndrome do medo; a síndrome da subserviência; a síndrome da subestimação;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a vitimomania; a perversomania; a retromania.
Mitologia: o mito do bom bandido.
Holotecologia: a conflitoteca; a criminoteca; a recicloteca; a paradireitoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Antievoluciologia; a Nosologia; a Conflitologia;
a Criminologia; a Interprisiologia; a Conviviologia; a Reeducaciologia; a Discernimentologia;
a Harmoniologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autenganada; a conscin aficionada; a conscin subserviente;
a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; o ser desperto; o ser
interassistencial.
Masculinologia: o filho abusado; o irmão incestuoso; o pai intimidado; o padrasto acometido; o esposo oprimido; o companheiro agredido; o idoso maltratado; o subordinado moralmente assediado; o trabalhador escravizado; o sequestrado; o prisioneiro; o refém; o ofendido;
o subjugado; o coagido; o ameaçado; o constrangido; o inseguro; o medroso; o submisso; o autovitimizado.
Femininologia: a filha abusada; a irmã incestuosa; a mãe intimidada; a madrasta acometida; a esposa oprimida; a companheira agredida; a idosa maltratada; a subordinada moralmente
assediada; a trabalhadora escravizada; a sequestrada; a prisioneira; a refém; a ofendida; a subjugada; a coagida; a ameaçada; a constrangida; a insegura; a medrosa; a submissa; a autovitimizada.
Hominologia: o Homo sapiens conscioectopicus; o Homo sapiens intimidator; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de Estocolmo branda = quando a vítima se limita a conquistar
a amizade do algoz, sem se comprometer com a ilicitude do mesmo; síndrome de Estocolmo
grave = quando a vítima se compromete com a ilicitude do algoz.
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Culturologia: a cultura da submissão; a cultura do medo; a cultura patológica das autocrenças; a cultura da irreflexão; a cultura da opressão; a cultura da violência; a cultura da racionalidade; a cultura da harmonia conviviológica.
Histórico. A síndrome de Estocolmo recebeu esse nome e passou a ser estudada a partir
do assalto no Kreditbanken em Norrmalmstorg, Estocolmo, Suécia, praticado entre 23 e 28 de
agosto de 1973. No momento da libertação, determinada refém foi fotografada beijando 1 dos assaltantes. Outro refém criou fundo de reserva para ajudar nas custas da defesa judicial. Evidentemente, apesar de temerem pelas próprias vidas, as vítimas haviam criado vínculo emocional com
os algozes.
Taxologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 categorias de síndrome de Estocolmo:
1. Síndrome de Estocolmo clássica: a vivência do amor errado nos casos de sequestros,
cárcere privado e aprisionamentos em decorrência da guerra.
2. Síndrome de Estocolmo doméstica: a vivência do amor errado no tocante a situações
de violência doméstica (SIES-d).
3. Síndrome de Estocolmo laboral: a vivência do amor errado envolvendo assédio moral no ambiente de trabalho.
4. Síndrome de Estocolmo planetária: a vivência do amor errado de grande número de
pessoas, vítimas da condição da lavagem cerebral ou prevalência do sentimento de simpatia, em
relação aos algozes.
Sintomatologia. De acordo com a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 5 atos os quais servem de base para o desenvolvimento da síndrome de Estocolmo:
1. Intimidação: a existência de ameaça à sobrevivência física ou psicológica e a crença
de o algoz vir a cumprir essa promessa.
2. Bondade: a presença de pequeno gesto de bondade por parte do algoz com relação
à vítima.
3. Posicionamento: a identificação da vítima com o algoz, adotando os padrões de
comportamento do mesmo.
4. Incapacidade: a percepção da incapacidade de fugir da situação.
5. Gratidão: o desenvolvimento de sentimento de gratidão pelo algoz.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 características nosográficas passíveis de serem encontradas nas conscins portadoras da síndrome de Estocolmo:
1. Acriticidade: a autocrítica precária, amplificando a possibilidade de erros e
autenganos.
2. Autovitimização: a tendência à baixa autestima e à autodepreciação, valorizando
a crença consistente na incapacidade de superar as adversidades.
3. Ignorância: o desconhecimento da realidade multidimensional e das implicações decorrentes das interprisões grupocármicas.
4. Insegurança: a paralisia diante dos obstáculos, gerando decidofobia e fuga de responsabilidades.
5. Irracionalidade: o distanciamento da lógica, impossibilitando a análise mais realista
possível dos contextos.
6. Medo: a dificuldade em superar a tanatofobia, devido à carência de informação evolutiva.
Autoprofilaxiologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 trafores aplicados à profilaxia da síndrome de Estocolmo:
01. Autocientificidade.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
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Autoconfiança.
Autoconsciencialidade multidimensional.
Autocriticidade.
Autodescrencialidade.
Autodesdramaticidade.
Autodestemor.
Autodiscernimento.
Autologicidade.
Autoneofilia.
Autorracionalidade.
Autorresiliência.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de Estocolmo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
06. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
07. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
09. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Paraetiologia Psicopatológica: Paraclínica; Neutro.
13. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
14. Solidariedade maligna: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vácuo cosmoético: Cosmoeticologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DE ESTOCOLMO INCLUI-SE ENTRE AS REAÇÕES PSÍQUICAS DE AFETIVIDADE PATOLÓGICA MAIS
PARADOXAIS, PODENDO SER AUTOSSUPERADA PELA
TEÁTICA DA INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como reage afetivamente aos relacionamentos
opressores? Ainda comete autenganos, investindo em amores errados?
Filmografia Específica:
1. Suíte Francesa. Título Original: Suite Française. País: França; Reino Unido; & Bélgica. Data: 2014. Duração: 107 min. Gênero: Drama; Guerra; & Romance. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Saul Dibb. Elenco: Kristin Scott Thomas; Michele Williams; Alexandra
Maria Lara; Clare Holman; Dominik Engel; Eric Godon; Juliet Howland; Louise Ford; Margot Robbie; & Moritz Heidelbach. Produção: Andrea Cornwell; Michael Kuhn; Xavier Marchand; Christine Raspillère; & Romain Bremond. Roteiro:
Irène Némirovsky; Saul Dibb; & Matt Charman. Música: Rael Jones; & Alexandre Desplat. Cinematografia: Eduard
Grau. Figurino: Michael O’Connor. Maquiagem: Jenny Shircore. Edição: Cris Dickens. Outros dados: Com base no
romance de Irène Némirovsky. Sinopse: Passada durante a Segunda Guerra Mundial, a trama conta a história de Lucile
Angellier, jovem francesa apaixona-se por oficial alemão durante a ocupação nazista da França.
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Bibliografia Específica:
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SÍNDROME DE GABRIELA
(AUTOMIMETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de Gabriela é o estado nosológico caracterizado pela resistência à mudança, resultante da decisão de manter a autoconsciencialidade inalterada, observável nas
justificativas para a fixação da condição e expressão pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo Gabriela é referência à personagem-título do romance Gabriela, Cravo e Canela, publicado em 1958, do escritor brasileiro Jorge
Amado (1912–2001).
Sinonimologia: 1. Vírus Gabrielão. 2. Síndrome da inflexibilidade crônica. 3. Personalidade petrificada. 4. Patomimese deliberada. 5. Recinofobia.
Arcaismologia. O romance Gabriela, Cravo e Canela foi adaptado para a telenovela
brasileira Gabriela exibida em 1975 e refilmada em 2012. A denominação da síndrome surgiu em
decorrência dos versos “eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Ga riela, sempre Ga riela” e “eu sou sempre igual” da música-tema Modinha para Gabriela (1975), composta por Dorival Caymmi (1914–2008) e interpretada por Gal Costa (1945– ).
Neologia. As duas expressões compostas síndrome de Gabriela particularizada e síndrome de Gabriela generalizada são neologismos técnicos da Automimeticologia.
Antonimologia: 1. Síndrome da metamorfose ambulante. 2. Senso autevolutivo. 3. Recinofilia. 4. Dinamismo autevolutivo. 5. Inteligência Evolutiva (IE).
Estrangeirismologia: a self-perfomance rebarbativa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Autevoluciologia Cosmoética.
Coloquiologia: o posicionamento de pensar, sentir e agir de certo jeito e ponto final;
o lema estagnante nasci deste jeito e nunca vou mudar; a justificativa anticrítica mesmo que não
goste do meu jeito, sou assim mesmo; a imposição inflexível sempre fiz desta maneira, prefiro do
meu jeito; a afirmação arrogante quem me quiser, tem que ser deste jeito; a certeza inquestionável
tudo está bom do jeito que está; o argumento irrefutável nada pode ser alterado, pois as coisas
precisam ser do jeito que são; o desejo baratrosférico de tudo ficar do mesmo jeito.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal mimético; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os acriticopensenes; a acriticopensenidade; a inflexibilidade pensênica; a cronicificação de hábitos patopensênicos; a pressão holopensênica antimudancista dos grupos neofóbicos.
Fatologia: a negação empedernida em alterar pensamentos, posicionamentos, comportamentos e estilo de vida ultrapassados; a apologia anticosmoética de atitude antievolutiva; a insistência em fazer tudo sempre igual; a afirmação vaidosa de não mudar por nada nem ninguém; as
desculpas mascarando a opção pelos ganhos autocorruptos; as autocertezas irrefutáveis convenientes ao aninho na zona de conforto; a aspiração irrealizável de o mundo se cristalizar para não
demandar reciclagens; as estratégias de convencimento sobre a irrelevância das mudanças pessoais; a pseudossegurança na aparente imutabilidade pessoal; a pseudofortaleza da personalidade;
a restrição voluntária do mundo pessoal; a recusa em experimentar ser diferente; as chances de
aprendizagens evolutivas perdidas; a autovitimização ao impedir-se a descoberta de novas possibilidades existenciais; a amaurose quanto às vantagens das recins; o desperdício incalculável da
ressoma na Era da Aceleração da História.
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Parafatologia: a falta do estado vibracional (EV) profilático capaz de explicitar a dinamização holossomática; os bloqueios energossomáticos; o travão ao avanço parapsíquico; a interpretação distorcida e tendenciosa dos parafenômenos; os acidentes de percurso podendo ser recurso paradidático indutor da reciclagem.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio mimético do mais do
mesmo; o princípio da evolução consciencial inarredável e infinita; o princípio da autevolução
requerer renovação incessante; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do respeito ao
livre arbítrio; o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma.
Teoriologia: a reiteração de erros e conivências recrudescendo os endividamentos explicados pela teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da recin; as técnicas energéticas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado
vibracional; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos anticognitivos de afirmar não haver mais nada a aprender; os
efeitos antidietéticos de convencionar serem imutáveis os agrados ao paladar; os efeitos alienantes de julgar serem vãs as tentativas de participação política; os efeitos paralisantes de submeter-se aos costumes familiares tidos como irretocáveis; os efeitos deformantes de inadmitir as
mudanças corporais do envelhecimento; os efeitos regressivos da esquiva à recin; os efeitos monopolizantes dos autassédios.
Neossinapsologia: a exaltação patológica das retrossinapses impedindo a formação de
neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo vicioso das patomimeses multiexistenciais; a versão estacionária de si
ao longo do ciclo ressoma-dessoma; a autexpressão congelada ao longo do ciclo etário humano;
o repeteco consciencial no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a carência do ciclo neofílico
experimentar-opinar; a fuga ao ciclo argumentações-refutações; a premência terapêutica do ciclo
recéxis-recin.
Enumerologia: a resistência às mudanças; a indiferença às inovações; a rejeição às diferenças; o apego às tradições; a acomodação às trivialidades; a aversão às criticas; a imobilização
da autexpressão. A opção preguiçosa; a vanglória tola; a traquilidade apedeuta; a intelecção sedentária; a criticidade superficial; a mundividência endurecida; a desambição evolutiva. O medo
de arriscar; o medo de não conseguir; o medo de dar errado; o medo de frustrar-se; o medo de cair
no ridículo; o medo de ser rejeitado; o medo de ter medo.
Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio interiorose-apriorismose; o binômio
hábitos arraigados–rotinas engessadas; o binômio autoperdoamento-heteroimperdoamento; o binômio autocrítica falha–hipercriticidade acrítica; o binômio pensamento inflexível–generalização autassediante; o binômio autassédio-heterassédio.
Interaciologia: a interação mesmas perguntas–mesmas respostas; a interação mesmos
estímulos–mesmas reações; a interação mesmos procedimentos–mesmos resultados; a interação
mesma sementeira–mesma colheita; a interação mesmo olhar–mesma perspectiva; a interação
mesmo caminho–mesmo destino; a interação ser diferente–fazer diferente.
Crescendologia: o crescendo semente-árvore; o crescendo larva-borboleta; o crescendo
consciênçula-Serenão.
Trinomiologia: o trinômio trafores desconhecidos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio estagnação-retroces-
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so-sofrimento; o trinômio irracionalidade-autocorrupção-autassédio; o trinômio erro–engano–
–omissão deficitária; a deturpação fantasiosa do trinômio autoconceito-autoimagem-autestima;
o trinômio desculpa-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do autengano; o paradoxo da insistência em padrões patológicos de automanifestação.
Politicologia: a alienação política pela descrença quanto à possibilidade de modificação
do status quo.
Legislogia: a lei do menor esforço; o empenho inútil de ir contra as leis da evolução.
Fobiologia: a neofobia crônica.
Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome da mediocrização; a síndrome da
mesmice; a síndrome da apriorismose; a síndrome de Peter Pan; a síndrome do infantilismo;
a síndrome de Alzheimer.
Maniologia: a nostomania.
Mitologia: a mitificação da própria personalidade.
Holotecologia: a necessidade de pesquisas na Holoteca.
Interdisciplinologia: a Automimeticologia; a Antirrecexologia; a Antievoluciologia;
a Autenganologia; a Perdologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Conscienciometria;
a Consciencioterapia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletrótica; a isca humana inconsciente; a pessoa parada no tempo e no espaço.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intransigente; o apriorota; o interiorota; o burocrata; o paradão; o dono da verdade; o arrogante; o rabugento; o teimoso; o orgulhoso; o medroso; o inseguro; o acomodado; o boa-vida; o cabotino.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intransigente; a apriorota; a interiorota; a burocrata; a paradona; a dona da verdade; a arrogante; a rabugenta; a teimosa; a orgulhosa; a medrosa;
a insegura; a acomodada; a boa-vida; a cabotina.
Hominologia: o Homo sapiens pathomimeticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens antiproexis.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de Gabriela particularizada = a resistência à mudança em área
específica de manifestação da personalidade; síndrome de Gabriela generalizada = a resistência
à mudança em todas as áreas de manifestação da personalidade.
Culturologia: os idiotismos culturais; as mimeses culturais; a herança cultural.
Posicionamento. A síndrome de Gabriela apresenta duas características paradoxais:
1. Insubordinação: a relutância em adequar-se às neoconjunturas existenciais.
2. Subjugação: a resignação as influências paragenéticas, genéticas e / ou mesológicas.
Etiologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
7 posturas autassediantes com os respectivos lemas desmotivadores e autojustificativas para a manutenção da inércia pessoal:
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1. Autovitimizada: mudar é inatingível. Convicta da subestimação da autobagagem experiencial, considera-se demasiadamente imperfeita para conseguir tornar-se melhor. Desanimada, pensa não haver saída para conseguir evoluir.
2. Fatalista: mudar é impossível. Convicta da impossibilidade de modificar a si e a conjuntura existencial, considera-se impotente para a melhoria evolutiva das condições pessoais e sociais. Desesperançosa, acha inútil tentar evoluir.
3. Medrosa: mudar é perigoso. Convicta da precaução ser a não exposição aos riscos do
desconhecido, considera-se frágil perante os preços evolutivos advindos das novas formas de
pensar, sentir e agir. Covarde, teme evoluir.
4. Postergadora: mudar sem pressa. Convicta da inocuidade dos vícios e prazeres autocorruptos, considera-se tranquila com as protelações de desafios evolutivos. Deleitada, conjectura
haver muito tempo para evoluir.
5. Preguiçosa: mudar é estafante. Convicta do volume descomunal de esforços requeridos para as renovações, considera-se sem forças para enfrentar as autoprescrições recinológicas.
Prostrada, imagina dar muito trabalho evoluir.
6. Prepotente: mudar é dispensável. Convicta da superestimação do valor da própria
personalidade, considera-se em nível evolutivo digno de louvores alheios. Arrogante, assume não
desejar evoluir.
7. Teimosa: mudar é autodepreciativo. Convicta da admissão de trafares e trafais ser
humilhante, considera-se defendida ao permanecer como está. Orgulhosa, justifica para si não valer a pena evoluir.
Repercussões. Conforme a Autovitimologia, a convicção quanto à imutabilidade consciencial pode gerar repercussões em pelos menos 4 áreas existenciais, listadas alfabeticamente:
1. Convivencial: a estagnação relacional; o congelamento de heterodiagnósticos; a condenação perene de erros, enganos e omissões deficitárias alheias; a mágoa perpetuada.
2. Intraconsciencial: a estagnação cognitiva; o congelamento dos autodiagnósticos;
a culpabilização perene por erros, enganos e omissões deficitárias cometidos; o sofrimento eterno.
3. Profissional: a estagnação laboral; o congelamento de hábitos e rotinas anacrônicos;
a conservação de ineficácias, ineficiências e inaptidões; o condicionamento retrógrado.
4. Social: a estagnação comportamental; o congelamento de posturas; a desobediência
aguerrida às regras e normas sociais; a rebeldia deslocada.
Lições. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 lições de dinamismo evolutivo, hauridas na observação de fatos cotidianos instigadores das modificações existenciais:
1. Lição da natureza: as alterações cíclicas, sazonais, no clima, vegetação e paisagens,
impondo adaptações em vestimentas, abrigos e frutos da estação.
2. Lição da seriéxis: as reciclagens ressomáticas impondo adaptações ao novo soma,
energossoma, companhias e mesologia.
3. Lição da Tecnologia: as inovações tecnológicas tornando o objeto top de linha em
obsoleto impondo adaptações para a sobrevivência e operacionalizações na contemporaneidade.
4. Lição do soma: as transformações corporais inevitáveis no desenvolvimento e envelhecimento corporal impondo adaptações somáticas, alimentares, comportamentais e culturais.
Diagnóstico. A síndrome de Gabriela sinaliza covardia e autoinsegurança. Admitir falhas, incompetências e imaturidades exige coragem para a autocrítica sincera, além de segurança
nos autopotenciais recinológicos. Enfrentar tais condições requer coragem para experimentar neomodos de autexpressão no processo de superação de ineficiências e aquisições de habilidades cosmoéticas, além de segurança na capacidade pessoal de sustentação dos esforços até a obtenção
dos êxitos almejados.
Terapeuticologia. Portanto, a remissão da síndrome de Gabriela pode ser alcançada
com o empenho em novas experimentações evolutivas, objetivando a promoção de mudanças pessoais e contextuais, com ousadia cosmoética e autoconfiança no repertório de habilidades da auto-
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bagagem multiexistencial. O autodiscernimento deve definir quais os empenhos necessários,
identificando as autexpressões cosmoéticas a serem fixadas e gradativamente aprimoradas, e verificando quando se adaptar aos cenários existenciais, sem resignação, e com intenção interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de Gabriela, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
04. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
05. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
09. Autoperdoador: Parapatologia; Nosográfico.
10. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
11. Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
12. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
14. Neofobia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DE GABRIELA, AO APOLOGIZAR SOBRE
NADA PODER MUDAR, AFIRMA A INOPERÂNCIA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL. TAL POSTURA CONTRAPÕE-SE
AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica sinais da síndrome de Gabriela em
alguma área da autexpressão? Costuma ser proativo(a) na averiguação autocrítica, paciente e detalhada dos aspectos da própria personalidade a serem burilados e aprimorados?
A. L.
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SÍNDROME DE POLIANA
(CRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de Poliana é a condição nosológica caracterizada pelo predomínio da positividade simplória sobre pessoas, grupos, subumanos, ideias, contextos e ambientes,
e do otimismo irracional, produzindo abordagens ingênuas, acríticas, simplistas, superficiais, generalistas, monovisiológicas e alienadas sobre as realidades.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra Poliana vem do idioma Inglês, Pollyanna, nome da personagem do romance homônimo da escritora estadunidense Eleanor Hodgman
Porter (1868–1920).
Sinonimologia: 01. Síndrome de Pollyanna. 02. Complexo de Poliana. 03. Polianismo
alienante. 04. Apriorismose ingênua. 05. Hipercredulidade. 06. Otimismo utópico. 07. Positividade acrítica. 08. Benignidade ingênua. 09. Infantilismo. 10. Imaturidade consciencial.
Arcaismologia. O romance Pollyanna, escrito em 1912, discorre sobre a história da órfã
de 11 anos, ao ir morar com tia irascível e angustiada. A menina utiliza-se do Jogo do Contente
para contentar-se perante quaisquer adversidades. Sem se dar conta, transforma a vida dos circunstantes. Inicialmente publicado em capítulos no jornal Christian Herald, de Boston, EUA,
tornou-se livro em 1913. Rapidamente virou best-seller, sendo filmado primeiramente em 1920.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome de Poliana particularizada e síndrome de Poliana generalizada são neologismos técnicos da Criticologia.
Antonimologia: 01. Síndrome de Cassandra. 02. Síndrome de Otelo. 03. Complexo de
Cinderela. 04. Síndrome de Amélia. 05. Síndrome de Peter Pan. 06. Síndrome da mulher maravilha. 07. Síndrome de super-homem. 08. Síndrome de Gabriela. 09. Síndrome de Dorian Gray.
10. Síndrome de Pinóquio.
Estrangeirismologia: a Pollyanna Syndrome; a overly optimistic person; o blind, foolish and unrealistic point of view; o forbidden suffering; o always be happy; o positive thinker;
o lema smile and the world smiles with you.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Criticologia Cosmoética.
Coloquiologia: a perspectiva água com açúcar; o ato de enxergar através de lentes cor-de-rosa; o ato de tapar o sol com a peneira; o ato de colocar panos quentes; o ato de dourar
a pílula; o ato de edulcorar a realidade; a vida no mundo de faz-de-conta.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; os ingenuopensenes;
a ingenuopensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; os pedopensenes; a pedopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; a pensenização mágica de bastar dizer “está tudo bem” e nada de mal
acontecer; a mudança descriteriosa de bloco pensênico.
Fatologia: a filosofia poliânica do jogo do contente; a universalização acrítica da positividade e otimismo caracterizando a síndrome poliânica; a mundividência capaz de causar distorções na apreensão, interpretação e raciocínio; a percepção, recordação e comunicação restrita
à faceta positiva dos contextos, seja real ou imaginária; o acontecimento negativo evidente reinterpretado otimisticamente; a intencionalidade doentia alheia interpretada benignamente; o apego
à qualquer coisa positiva, mesmo as incapazes de resolver os problemas existentes; a boa intenção
sem discernimento; a alegria imatura; a negação da realidade considerada insuportável; o recurso
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infantil encontrado para digerir acontecimentos desastrosos; o modo de proteger-se de atitudes
severas e desaprovadoras; o mecanismo de defesa do ego (MDE) da racionalização; a dificuldade
de lidar com os percalços da existência; a fuga à imaginação; a criação de máscaras; o autengano;
a preguiça mental; o perfil emocionalmente frágil; a ineficácia da deturpação dos fatos para
o amadurecimento consciencial.
Parafatologia: a apriorismose positiva influindo na apreensão distorcida das pararrealidades individuais, coletivas e ambientais; a insensibilidade aos padrões energéticos doentios;
a imprevidência diante de holopensenes patológicos; o risco de acidentes de percurso parapsíquicos; as energias conscienciais (ECs) exteriorizadas nem sempre compatíveis com a fácies sorridente; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático descortinando as realidades energéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo temerário boa vontade–boa intenção–indiscernimento.
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença.
Codigologia: a inobservância de emoções evidenciadas nos códigos de expressão facial.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as omissões e endossos irrefletidos.
Tecnologia: a inaplicação da técnica da indignação cosmoética; o desconhecimento da
técnica da esnobação cosmoética; as doses discernidas de otimismo poliânico tecnicamente prescritas no combate ao pessimismo e trafarismo cronicificado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos delirantes da negação de fatos e parafatos; os efeitos intoxicantes
da negação dos malestares; o efeito halo do contentamento genuíno; o efeito transformador das
palavras acolhedoras; os efeitos do otimismo no bem-estar físico; os efeitos repercussivos da inconflitividade íntima melhorando a atmosfera convivencial; os efeitos do autodesassédio no corte
da cadeia de acidentes de percurso.
Enumerologia: a opção por sempre satisfazer-se com qualquer coisa; a opção por sempre encontrar algo para estar contente; a opção por sempre iludir-se para ver o lado bom inexistente; a opção por sempre criar versão bonita para o fato desastroso; a opção por sempre avaliar
positivamente tudo e todos; a opção por sempre afiançar a bondade e boa vontade alheias; a opção por sempre buscar o otimismo a qualquer custo. O omnicontentamento acrítico; a omnibenignidade utópica; a omniconfiança ingênua; a omnicredulidade inabalável; a omniaceitação resignada; a omnicomplacência deseducativa; o omniotimismo inconsequente.
Binomiologia: o binômio fato-versões; o binômio exaltar trafores–encobrir trafares;
o binômio pseudocontentamento-autengano; o binômio ilusão-frustração; o binômio espertalhão–inocente útil; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio profilático heteroperdoamento–vigilância cosmoética.
Interaciologia: a interação imatura empolgação-ilogicidade; a interação ansiedade-irreflexão; a interação verborragia-incomunicação; a interação devaneio-alienação; a interação
imprevidência-irresponsabilidade; a interação otimismo crédulo–autovitimização; a interação
heterocrítica falha–autocrítica rasa.
Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção
cognitiva–distorção mnemônica.
Antagonismologia: o antagonismo síndrome de Poliana / polianismo terapêutico; o antagonismo acriticismo poliânico / hipercriticidade acrítica; o antagonismo Poliana (hipercredulidade) / Cassandra (hiperpessimismo); o antagonismo humor poliânico / humor distímico; o antagonismo riso poliânico / riso sarcástico; o antagonismo desvario poliânico / raciocínio traforista; o antagonismo inferências traforísticas / inferências trafarísticas; o antagonismo universo
imaginário / vida real.
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Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão.
Legislogia: a lei da generalização da experiência; as leis das probabilidades; a lei da
economia de males; as leis da convivialidade; as leis do carma; a lei da interassistencialidade.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da boa moça; a síndrome do infantilismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome da autossantificação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: o mito do mundo sem perigos; o mito de tudo ser favorável; o mito de tudo
vir a dar certo; o mito de tudo sempre acabar bem; o mito da inevitabilidade do final feliz; o mito
do amor romântico; o mito do corpo fechado; o mito da felicidade instantânea.
Holotecologia: a apriorismoteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a oniroteca; a imagisticoteca; a dogmaticoteca; a criticoteca; a hemeroteca.
Interdisciplinologia: a Criticologia; a Acriticologia; a Apriorismologia; a Parapatologia;
a Imagisticologia; a Onirologia; a Psicossomatologia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Antivitimologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin poliânica.
Masculinologia: o inocente útil; o simplório; o simplista; o ingênuo.
Femininologia: a personagem Pollyanna; a inocente útil; a simplória; a simplista; a ingênua.
Hominologia: o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
credulus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens negligens;
o Homo sapiens innocens.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de Poliana particularizada = a incidindo na interpretação cor-de-rosa de aspecto específico da existência; síndrome de Poliana generalizada = a incidindo na
interpretação cor-de-rosa de todos os aspectos da existência.
Culturologia: a cultura das ilusões; a cultura da felicidade artificial.
Caracterologia. Sob a ótica da Criticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
7 aspectos observáveis no universo da síndrome de Poliana:
1. Acriticidade: o julgamento positivo apriorístico impedindo a apreensão realista
e mais fidedigna possível das realidades existenciais.
2. Credulidade: a confiança incondicional na bondade da natureza humana impedindo
a cautela salutar diante das assedialidades do cotidiano.
3. Ficcionalidade: a imaginação colocada a serviço da contemporização e enfeite de
situações desfavoráveis impedindo o planejamento de ações recicladoras do contexto existencial.
4. Imaturidade: a repressão dos sentimentos negativos impedindo o aprofundamento
autopesquisístico fundamentador de recins evolutivas duradouras.
5. Insensibilidade: a generalização apressada sobre a benignidade alheia impedindo
a percepção dos sinais físicos e energéticos reveladores de intenções, sentimentos e posturas.
6. Leviandade: a amaurose perante os aspectos negativos, maldosos e problemáticos da
vida impedindo a profilaxia da autexposição às situações de risco e vitimizações.
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7. Superficialidade: a análise rasa, rápida, imponderada e monovisiológica das autexperiências impedindo a compreensão das concausas extrafísicas e seriexológicas dos fatos adversos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de Poliana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
03. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
05. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Consciência literal: Conscienciometrologia; Nosográfico.
07. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
08. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
10. Felicidade específica: Equilibriologia; Homeostático.
11. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
12. Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
13. Inocência: Evoluciologia; Neutro.
14. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
15. Otimismo racional: Mentalsomatologia; Homeostático.

A SÍNDROME DE POLIANA, AO OBSCURECER A VISÃO
DAS IMATURIDADES ONIPRESENTES, ANULA AS AÇÕES
DESASSEDIANTES LÚCIDAS CAPAZES DE TRANSFORMAR
REALIDADES, TORNANDO-AS SADIAS E COSMOÉTICAS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as realidades baratrosféricas da Era
das Consréus? Edulcora os fatos e parafatos ou arregaça as mangas para a reeducação consciencial requerida à reurbanização planetária?
Filmografia Específica:
1. Pollyanna. Título Original: Pollyanna. País: USA. Data: 1960. Duração: 134 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: colorido. Direção: David Swift. Elenco: Jane Wyman; Hayley Mills; Richard
Egan; Karl Malden; Nancy Olson; Adolphe Menjou; Donald Crisp; Agnes Moorehead; Kevin Corcoran; James Drury; Reta Shaw; Leora Dana; Anne Seymour; Edward Platt; & Mary Grace Canfield. Produção: George Golitzen. Direção de
Arte: Carroll Clark; & Robert Clatworthy. Roteiro: David Swift, a partir da obra de Eleanor H. Porter. Fotografia: Russell Harlan. Música: Paul Smith. Figurino: Walter Plunkett. Edição: Frank Gross. Companhia: Walt Disney Productions. Estúdios & Distribuidora: Disney Buena Vista. Sinopse: Jovem órfã chega à cidade para viver com tia solitária
e intransigente. Gradativamente, contagia a comunidade com a peculiar determinação em sempre ver o lado bom nas
piores situações.
2. Pollyanna. País: Inglaterra. Data: 2003. Duração: 99 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: inglês. Cor: colorido. Direção: Sarah Harding. Elenco: Amanda Burton; Kenneth Cranham; & Georgina Terry. Produção: Charles Elton; Trevor Hopkins; & Charles Hubbard. Direção de Arte: James Lewis. Roteiro: Simon Nye, a partir
da obra de Eleanor H. Porter. Fotografia: Chris O’Dell. Música: Christopher Gunning. Figurino: Amy Roberts. Edição:
David Rees. Companhia: Carlton Productions, Carlton Television. Sinopse: nova refilmagem do clássico Pollyanna.
3. Simplesmente Feliz. Título Original: Happy-Go-Lucky. País: Inglaterra. Data: 2008. Duração: 118 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: inglês. Cor: colorido. Legendado: português. Direção: Mike Leigh.
Elenco: Sally Hawkins; Alexis Zagerman; & Eddie Marsan. Produção: Simon Channing Williams. Direção de Arte: Patrick Rolfe; & Denis Schnegg. Roteiro: Mike Leigh. Fotografia: Dick Pope. Música: Gary Yershon. Figurino: Jacqueline Durran. Edição: Jim Clark. Companhia: Film4; Ingenious Film Partners; Summit Entertainment; Thin Man Films;
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& UK Film Council. Sinopse: Professora primária, otimista incorrigível, sempre se veste com roupas coloridas e tenta ver
a vida pelo lado positivo.
Bibliografia Específica:
1. Porter, Eleanor H.; Pollyanna; trad. Luiz Fernando Martins; revisora Maria Regina Machado; 182 p.; 32
caps.; 1 foto; 1 ilus.; 1 microbiografia; 18 x 11,5 cm; br.; 2ª Ed.; Martin Claret; São Paulo, SP; 2007; páginas 13, 14, 32,
38, 39, 40, 64 e 78.
2. Idem; Pollyanna Moça (Pollyanna Grows Up); trad. Luiz Fernando Martins; revisores Giacomo Leone;
& Luciane Helena Gomide; 182 p.; 32 caps.; 2 fotos; 1 microbiografia; 18 x 11,5 cm; br.; Martin Claret; São Paulo, SP;
2008; páginas 24, 43, 46, 51, 53, 64, 98, 104, 118, 119, 139, 140, 148 e 189.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 126, 580 e 667.

A. L.
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SÍNDROME DE RAPUNZEL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de Rapunzel é a condição nosológica na qual a consciência espera, de modo passivo e fantasioso, ser eximida das interprisões pessoais, predominando na própria manifestação a postura autovitimizadora, ocasionando o marasmo autevolutivo e a procrastinação das recomposições grupocármicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndrome, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo Rapunzel é referência à personagem-título do conto de fadas alemão de autoria dos irmãos Jacob Grimm (1785–1863) e Wikhelm
Grimm (1786–1859).
Sinonimologia: 1. Síndrome da sujeição interprisional. 2. Síndrome da dependência
paralisante. 3. Autovitimização resignada. 4. Passividade antievolutiva.
Arcaismologia. O conto de fadas Rapunzel foi publicado pela primeira vez no ano de
1812 e compilado no livro Contos da Infância e do Lar. A história dos Irmãos Grimm foi adaptada do conto de fadas Persinette escrito por Charlotte-Rose de Caumont de La Force (1654–1724),
publicado originalmente em 1698. Na história, Rapunzel é criada no alto de imensa torre, na qual
certa bruxa malvada a fez prisioneira desde tenra infância. O cabelo da menina nunca é cortado,
formando gigantesca trança, a qual a bruxa utiliza como espécie de corda para subir e descer da
torre. A mesma trança é utilizada mais tarde pelo príncipe, ao tentar salvá-la do cativeiro.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome de Rapunzel cronicificada e síndrome de Rapunzel remissiva são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autolibertação interprisional. 2. Autorresponsabilização libertária.
3. Autonomia evolutiva. 4. Epicentrismo grupocármico. 5. Autoliderança recompositiva.
Estrangeirismologia: a ignorância quanto ao Retrocognitarium; as fantasias nonsense
alimentando a passividade evolutiva; o pseudoaconchego da comfort zone; o deficit interassistencial junto ao grupocarma; a recomposição sine die; a recusa ao upgrade afetivo; a selfliberation;
a inevitabilidade do enfrentamento das reconciliações, sooner or later.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento
quanto à autorresponsabilização evolutiva.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem foge,
limpa. Fugir, não. Assistir. Reconciliação: porta aberta. Reconciliação: alforria grupal.
Coloquiologia: a necessidade de colocar a mão na massa em prol dos acertos grupocármicos; a disposição de rachar a conta dos saldos interprisionais acumulados ao longo das vidas
pregressas.
Citaciologia: – O conformismo é carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento
(John F. Kennedy, 1917–1963).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da passividade; o holopensene grupocármico; a autopensenidade irracional; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os inferopensenes; a inferopensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; a autopensenidade vitimizadora; os retropensenes; a retropensenidade; a autopensenização trafarística; os oniropensenes; a oniropensenidade; a autopatopensenização reforçando a condição doentia de autovitimização; a patopensenização da pseudovítima
reforçando a condição doentia do pseudoalgoz; o primopensene autorresponsabilizador inaugurando a limpeza dos rastros negativos; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopense-
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nes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade possibilitando o autodesenvolvimento do perfil assistencial grupocármico.
Fatologia: a negação da responsabilidade perante os acertos grupocármicos inevitáveis;
a subutilização dos trafores na autassistência; a fantasia gerindo soluções mágicas e perigos imaginários, inviabilizando os movimentos autônomos; a primazia dos ganhos secundários; a autevidenciação dos trafares justificando a inoperância autevolutiva; a Interprisiologia ignorada diante
da ausência de consciencialidade; o amor platônico nutrindo a esperança do término do casamento infeliz; a espera pelo príncipe encantado para a libertação do cativeiro; a espera pelo casamento como recurso para sair da casa dos pais; a espera pelo duplista para a assunção da proéxis;
a ilusão da autolibertação pelo distanciamento; a postura passivo-religiosa salvacionista adepta do
venha a nós o vosso reino; o adiamento das recins à espera da mudança alheia; a terceirização das
tarefas proexológicas; a autapropriação das neocognições libertárias da Conscienciologia; a compulsoriedade das interrelações ante a lei da causalidade; a autossaturação dos traços vitimizadores possibilitando a reversão dos motores no sentido das amortizações evolutivas; o afrouxamento
dos nós interrelacionais frente à neopostura assistencial; a libertação do clã; a compreensão do pedido de ajuda por detrás da agressividade; a autonomia sendo força motriz para os movimentos
aglutinadores; o heteroperdão incondicional; o enfrentamento das dificuldades grupocármicas dinamizando a trajetória evolutiva; a libertação pela integração; o despertar para a intransferibilidade das autorresponsabilidades recompositivas; a megapriorização dos acertos grupocármicos auto
e heterolibertadores; a assistência discreta através do exemplarismo pessoal.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ignorada; o mediunismo dogmático; a dependência do arco
voltaico recorrente, em substituição ao autodesassédio pela prática anímica do EV; a espera pela
projeção assistida como única forma de saída do corpo; a paracompreensão da equivalência na
condição encarcerado-carcereiro; a antissujeição ao parapsiquismo anticosmoético; a assunção
do parapsiquismo adequado ao nível evolutivo; a autescolha intermissiva dos próximos pais visando as reconciliações libertárias; a certeza íntima de a família nuclear ser apenas a ponta do iceberg do grupocarma multidimensional; a lucidez quanto à alternância multissecular da relação vítima-algoz; o trabalho ombro a ombro com o amparador; a prática da tarefa energética pessoal
(tenepes) chancelando o autoposicionamento da liderança grupocármica e alavancando as recomposições auto e heterolibertadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das interações multiexistenciais; o sinergismo patológico carcereiro-encarcerado; o sinergismo dos acertos grupocármicos; o sinergismo autolibertação-heterolibertação; o sinergismo recin-interassistência; o sinergismo antivitimização-autorresponsabilização.
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio nocivo da autassedialidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do ninguém perde ninguém; o princípio da convivialidade compulsória; o princípio de não ser possível confiar aos outros as autorresponsabilidades evolutivas; o princípio do
heteroperdão; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando a decisão de não fugir
às autorresponsabilidades perante a evolução pessoal.
Teoriologia: a teoria da Seriexologia; as teorias da Conviviologia; a autoconscientização quanto à teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução pessoal por meio dos
autesforços.
Tecnologia: a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica da assistência
interconsciencial; a técnica do menos doente assistir ao mais doente; a técnica das perdas e ganhos; a técnica da reciclagem existencial.
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Voluntariologia: o ingresso no voluntariado conscienciológico enquanto embrião da viragem assistido-assistente; o voluntariado docente como ampliação da viragem assistido-assistente; o voluntariado interdimensional da tenepes como afirmação da viragem assistido-assistente.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Reciclologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Desassediologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos perniciosos da autassedialidade; os efeitos presentes provenientes das causas passadas; o efeito estagnador da terceirização das responsabilidades evolutivas;
os efeitos da ampliação do livre arbítrio em virtude da autorremissão interprisional; o efeito halo
do heteroperdão.
Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas na vivência da convivialidade compulsória; a manutenção deletéria das retrossinapses alimentadoras dos ganhos secundários, impedindo a constituição de neossinapses viabilizadoras dos ganhos primários.
Ciclologia: o ato de abrir mão do ciclo persecutório; o ciclo erro-reparação-acerto.
Enumerologia: o convívio grupocármico insuportável; o convívio grupocármico indesejável; o convívio grupocármico tolerável; o convívio grupocármico compreendido; o convívio
grupocármico restaurador; o convívio grupocármico gratificante; o convívio grupocármico libertador. A acomodação; a dependência; a idealização; o fantasiosismo; a negligência; a terceirização; a sujeição. A autoindulgência; a autopiedade; a autossabotagem; a autossaturação; o autodiscernimento; a autorresponsabilização; a autolibertação.
Binomiologia: o binômio desafeição-afeição; o binômio heterodisponibilidade traforística–autoindisponibilidade traforística; o binômio autovitimização-irresponsabilização impossibilitando a superação das interprisões grupocármicas; o binômio responsabilidade monoexistencial–irresponsabilidade multiexistencial.
Interaciologia: a interação vítima interpresidiária–algoz interpresidiário; a interação
autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Crescendologia: o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o crescendo patológico conformismo-estagnação-melin; o crescendo repulsa-tolerância-compreensão-gratidão; o crescendo convívio insuportável–convívio suportável–convívio desejável.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: o polinômio convívio compulsório–posicionamento interassistencial–
–amortização evolutiva–recomposição grupocármica; o polinômio patológico descompromisso
grupocármico–irresponsabilidade recompositiva–indisponibilidade interassistencial–omissão deficitária.
Antagonismologia: o antagonismo desafeição / reconciliação; o antagonismo autovitimização / autorresponsabilização; o antagonismo dependência / emancipação; o antagonismo
acomodação / autevolução; o antagonismo passividade crédula / passividade alerta; o antagonismo sujeição pessoal / liberdade pessoal; o antagonismo desejo de independência / compreensão
da interdependência; o antagonismo autocondescendência tacônica / autacolhimento tarístico;
o antagonismo autoperdoamento / autabsolutismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a zona de conforto ser o local menos confortável evolutivamente; o paradoxo de as relações desafetuosas serem sustentadas pela afinidade interconsciencial; o paradoxo de a autolibertação legítima ser conquistada pela aproximação.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei do retorno determinando
a amortização invariável dos débitos interconscienciais.
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Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a grupocarmofilia; a reciclofilia; a neofilia.
Fobiologia: a familiofobia; a conviviofobia; a eremofobia; a metatesiofobia; a hipengiofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome de Rapunzel; a síndrome da autovitimização; a síndrome do
infantilismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome da Cinderela; a síndrome da autossubestimação.
Maniologia: a oniromania; a mania da autovitimização; a mania de fantasiar situações
de mudanças promovidas exclusivamente por agente salvador externo; a mania de esperar a felicidade cair do céu.
Mitologia: o mito da princesa indefesa; o mito de ser possível delegar a outrem as autorresponsabilidades.
Holotecologia: a agrilhoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a absurdoteca; a patopensenoteca; a oniroteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Antivitimologia; a Autenganologia; a Autodesassediologia; a Autevoluciologia; a Consciencioterapia; a Conviviologia; a Interassistenciologia;
a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Mitologia; a Traforologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pseudovítima; a conscin covarde; a vítima do porão consciencial; a conscin vitimizável; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a conscin liberta e libertária; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin pré-desperta; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o interpresidiário; o coitadinho; o quase suicida; o queixoso; o manhoso; o chorão; o autoindulgente; o autovitimizado; o dependente; o pseudoalgoz; o pai; o marido;
o colega de trabalho; o sócio; o empregador; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o comunicólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o reciclante existencial; o completista; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o epicon lúcido; o evoluciente; o atacadista consciencial;
o exemplarista; o intelectual; o escritor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o tenepessista;
o ofiexista; o homem de ação; o autodecisor; o intermissivista; o evoluciólogo.
Femininologia: a personagem Rapunzel; a interpresidiária; a coitadinha; a quase suicida;
a queixosa; a manhosa; a chorona; a autoindulgente; a autovitimizada; a dependente; a pseudoalgoz; a mãe; a mulher; a colega de trabalho; a sócia; a empregadora; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a comunicóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a reciclante existencial;
a completista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a epicon lúcida; a evoluciente; a atacadista
consciencial; a exemplarista; a intelectual; a escritora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a tenepessista; a ofiexista; a mulher de ação; a autodecisora; a intermissivista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens
autobsidiatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens fraternus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de Rapunzel cronicificada = quando a consciência se mantém
refém de todos os contextos interprisionais, apresentando a maioria dos critérios diagnósticos sindrômicos; síndrome de Rapunzel remissiva = quando a consciência já atua enquanto assistente em
alguns contextos interprisionais, apresentando, eventualmente, alguns critérios diagnósticos sindrômicos.
Culturologia: a cultura do romantismo; a cultura da resignação; a cultura da terceirização; a cultura patológica da autovitimização; a cultura patológica da passividade.
Medicina. O termo síndrome de Rapunzel é utilizado na Medicina, caracterizando rara
patologia intestinal resultante da ingestão de fios de cabelo (tricofagia) e do consequente acúmulo
dos mesmos no trânsito gastrointestinal, gerando o tricobezoar gástrico, ou corpo estranho formado à luz do estômago e / ou intestino delgado, em forma de cauda, remetendo às tranças da personagem dos irmãos Grimm.
Correlacionologia. Na tabela a seguir, destacam-se, em ordem lógica, 5 analogias estabelecidas entre o enredo do conto de fadas Rapunzel e a síndrome de Rapunzel propriamente dita,
as quais originaram a denominação da parapatologia, seguidas dos respectivos exemplos:
Tabela – Correlações Conto de fadas Rapunzel / Síndrome de Rapunzel
Nos

Conto de fadas Rapunzel

Síndrome de Rapunzel

1.

Rapunzel

A pseudovítima portadora da síndrome

2.

Torre

O contexto interprisional

3.

Bruxa

O pseudoalgoz ou figura opressora

4.

Príncipe

O agente salvador-libertador

5.

Trança

As potencialidades, as habilidades, os trafores aplicados em favor de outrem, porém ociosos quanto à autassistência

Sintomatologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 8 sintomas
observáveis na manifestação da consciência portadora da síndrome de Rapunzel:
1. Autotrafarismo. Autevidenciação e ampliação dos trafares pessoais justificando convenientemente a inércia evolutiva e a manutenção da zona de pseudoconforto e dos ganhos secundários.
2. Autovitimização. Sentimento de baixa autestima, no qual a consciência apresenta
postura de autodepreciação e autopiedade, considerando-se injustiçada e incapaz de sobreviver de
maneira autônoma.
3. Banalização dos trafores. Autocultação e desvalorização dos trafores pessoais, reforçando o status quo da dependência e o condicionamento das libertações à intervenção de outrem.
4. Dependência afetiva. Manutenção de baixa autestima e impossibilidade de imaginarse sozinha, contentando-se com migalhas afetivas, na condição de antes mal acompanhada ao invés de só.
5. Fantasiosismo. Idealização de agente externo capaz de subtraí-la da condição de sofrimento e sujeição, ressituando-a em novo contexto mais saudável, igualmente idealizado.
6. Melancolia. Tristeza e desânimo, por vezes profundos, com episódios de choro, abatimento, depressão, prostração e perda de interesse pela vida.
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7. Sedução. Postura sedutora associada à imagem autovitimizada, na qual a consciência
se coloca frágil e indefesa diante de determinado contexto, manipulando o agente salvador para
induzi-lo a defendê-la.
8. Terceirização. Delegação das responsabilidades pessoais a outras consciências, emponderando-as enquanto agentes da promoção do próprio bem-estar e da felicidade.
Terapeuticologia. Do ponto de vista da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em
ordem alfabética, 13 posturas auxiliares à autorremissão da síndrome de Rapunzel:
01. Antionirismo: a busca sistemática da realidade pessoal através do investimento na
racionalidade e na manutenção do foco no aqui-agora.
02. Antivitimização: a compreensão da responsabilidade perante a alternância dos papéis de vítima e algoz, assumindo o fato de ninguém ser santo.
03. Autexposição: a exposição despojada e interassistencial, auxiliando na elaboração
das ideias e na autocompreensão das dificuldades pessoais.
04. Autodiscernimento: a compreensão de todo ganho secundário apontar, invariavelmente, para perdas primárias.
05. Autonomia: a atitude profilática de buscar explorar ao máximo as capacidades pessoais na realização de tarefas desafiadoras antes de procurar a ajuda de terceiros.
06. Autoposicionamento: o ato de assumir o papel de assistente através do voluntariado
conscienciológico e da predominância da tares nas interrelações diárias.
07. Autorresponsabilização: o reconhecimento do percentual de acumpliciamento nas
adversidades experienciadas no presente, em função das ações do passado.
08. Autossuficiência: o desenvolvimento do equilíbrio energossomático pela prática regular do EV, eliminando os deficits energéticos e as carências, antes supridas insatisfatoriamente
pela busca da atenção alheia.
09. Autotraforismo: a autavaliação criteriosa em busca da identificação e apropriação
dos trafores pessoais visando o desenvolvimento da autadmiração e da autestima sadia.
10. Bom humor: o olhar leve e bem humorado sobre os percalços da vida diuturna, não
perdendo de vista o descortínio do teatrão intrafísico.
11. Desdramatização: a relativização do peso das interrelações e da condição de vida
atual diante da multiexistencialidade.
12. Epicentrismo: a saída dos bastidores para o front da interassistência a partir da docência conscienciológica.
13. Liderança: a prática da tenepes, vincando a postura de liderança interassistencial
multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de Rapunzel, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Autoperdoador: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
08. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
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Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
Síndrome de Cinderela: Parapatologia; Nosográfico.
Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

A AUTORREMISSÃO DA SÍNDROME DE RAPUNZEL É VALIOSA CONQUISTA EM PROL DAS LIBERTAÇÕES GRUPOCÁRMICAS E DA AUTOQUALIFICAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO
DA LIDERANÇA INTERASSISTENCIAL PRÉ-INTERMISSIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda espera algum agente externo para libertá-lo(a) das interprisões multisseculares? Já assumiu a responsabilidade primordial de realizar por si
próprio(a) as reconciliações inevitáveis?
Bibliografía Específica:
1. Estés, Clarissa Pinkola; Contos dos Irmãos Grimm (Tales of the Brothers Grimm); trad. Lia Wyler; 310
p.; 53 caps.; 63 ilus.; 23 x 16 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 261 a 264.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 196 e 297.

M. G. B.
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SÍNDROME DE SATÉLITE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome de satélite é o conjunto de comportamentos doentios
observáveis na consciência, intra ou extrafísica, a qual apresenta relação nosográfica de
subserviência em relação a outra, também portadora de patologia complementar, dentro de quadro
simbiótico, antievolutivo e, portanto, anticosmoético.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo satélite deriva do idioma Latim, satelles, “guarda de um príncipe; os cortesãos; companheiro; astro que gira em torno de outro”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da subserviência. 2. Satelitização de megassediador.
3. Dependência patológica crônica.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome de satélite, síndrome de satélite superficial e síndrome de satélite cronicificada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Satelitização de amparador. 2. Autonomia consciencial. 3. Interdependência evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscernimento quanto às interações conscienciais.
Coloquiologia: o carneirismo.
Filosofia: o Servilismo; o Religiosismo; o Belicismo; o Aulicismo; o Fanatismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da submissão; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os hipnopensenes; a hipnopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade.
Fatologia: a vassalagem antievolutiva; o servilismo antiproéxis; a promiscuidade afetiva; o pacto trafarino; a cumplicidade anticosmoética; a relação de interprisão grupocármica; a voliciopatia; os trafais do sindrômico de satélite; a falta de autocriticidade; a baixa autestima; a inexistência da autossuficiência; a inocorrência do desapego sadio; a ausência da integridade; a necessidade de novos vínculos; a perspicácia falha.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intoxicação energética; os bloqueios energéticos; a assedialidade cronicificada; o teleguiamento patológico; as semipossessões e as possessões patológicas; as projeções pesadelares; os infernões extrafísicos influenciadores do comportamento humano.
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença (PD).
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da assedialidade.
Voluntariologia: os voluntários de causas anticosmoéticas.
Enumerologia: a relação pais-filhos; a relação entre irmãos; a relação marido-mulher;
a relação patrão-funcionário; a relação entre colegas; a relação médico-paciente; a relação profissional-cliente.
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Binomiologia: o binômio síndrome de satélite–incompletismo existencial; o binômio dependência doentia–anulação da manifestação consciencial; o binômio subserviência-canga; o binômio ingenuidade-credulidade; o binômio omissões deficitárias–interprisões grupocármicas;
o binômio autenfrentamento-autodomesticação.
Interaciologia: a interação dominador-dominado; a interação força-dominação; a interação vítima-algoz; a interação privilégios-comodismo; a interação reciclagens conscienciais–
–depurações cosmoéticas; a interação possessividade-possessão.
Crescendologia: o crescendo colapso consciencial–catarse cosmoética; o crescendo doente–convalescente–ex-doente em observação–recuperado; o crescendo sindrômico de satélite–
–assistente de amparador–trainee de amparador–amparador.
Trinomiologia: o trinômio baixa autestima–autodesvalorização–falta de autoconfiança;
o trinômio ingenuidade-desinformação-alienação.
Polinomiologia: o polinômio das suscetibilidades energéticas-parapsíquicas-emocionais-ideológicas-sociais atravancadoras do progresso evolutivo; o polinômio ilusões-expectativas-adversidades-frustrações.
Antagonismologia: o antagonismo rede de intrigas multisseculares / rede interassistencial do maximecanismo evolutivo; o antagonismo ganhos secundários / ganhos evolutivos; o antagonismo síndrome de realeza / liderança evolutiva; o antagonismo subserviência / epicentrismo
consciencial; o antagonismo tratamento ambulatorial / tratamento cirúrgico.
Politicologia: a genuflexocracia; a assediocracia; a gurucracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do menor esforço causadora
do comodismo; as leis da evolutividade gerando as transmigrações interplanetárias de megassediadores e consciências afins.
Filiologia: a subalternofilia; a dependenciofilia; a medofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome de satélite; a síndrome da dependência ocasionando a interação entre consciências com a síndrome da dominação; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a subcerebromania; a idolomania; a gurumania.
Mitologia: a adoração de mitos de toda natureza.
Holotecologia: a nosoteca; a recicloteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Psicossomatologia; a Assediologia; a Voliciologia; a Criticologia; a Conviviologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin subserviente; a personalidade frágil; a pessoa irracional.
Masculinologia: o satélite de assediador; o dependente; o inocente útil; o autassediado.
Femininologia: a satélite de assediador; a dependente; a inocente útil; a autassediada.
Hominologia: o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens subcerebralis;
o Homo sapiens pathologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome de satélite superficial = a reversível na mesma vida humana;
síndrome de satélite cronicificada = a reversível somente em outras vidas humanas.
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Culturologia: a cultura da assedialidade; a cultura da dependência; a cultura da adoração; a cultura dos megassediadores; a cultura da Baratrosfera.
Estereótipos. O assediador pode ser confundido com amparador devido a estereótipos:
o assediador sempre feio e explicitamente mau e o amparador sempre esplendoroso e bondoso.
A discriminação energética e cosmoética são meios de se evitar tal erro de análise.
Assediadores. Há assediadores belos e simpáticos, de voz macia e energias acalentadoras, demonstrando aparente generosidade, assemelhando-se a figuras maternas ou de pai apoiador.
Podem fazer-se presente, sempre dispostos a dar atenção especial aos satélites em potencial.
Caracterologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, listados na ordem alfabética, 21 comportamentos típicos dos assediadores:
01. Ameaça: não se entendem com outros líderes, brigam por território.
02. Cobrança: facilitam a vida das consciências, mas depois vem a cobrança geradora
de interprisão, às vezes, sutil.
03. Constrangimento: usam o próprio trafor para constranger as consciências.
04. Contrariedade: mostram desaprovação ou punem quando contrariados.
05. Controle: demonstram interesse excessivo e intrusivo pela vida alheia.
06. Culpa: atribuem a culpa dos fracassos a outrem.
07. Egolatria: incentivam manifestações exaltantes em relação à própria pessoa.
08. Exigências: exigem dos satélites genuflexão ou reverências.
09. Infantilização: puerilizam os satélites gerando dependências.
10. Mentiras: falam mentiras as quais futuramente são descobertas.
11. Parcialidade: criam mecanismos para as pessoas tomarem partido pessoal.
12. Passadismo: vivem do passado.
13. Poderio: aumentam o próprio poderio por meio dos satélites prediletos.
14. Porta-vozes: muitas vezes, usam porta-vozes para evitar confrontos diretos.
15. Favoritismo: têm os preferidos sob monopólio.
16. Prostituição: mercantilizam o afeto, causando ciúmes e rivalidades.
17. Salvacionismo: procuram algum mal nas consciências para tratar imperiosamente
(afirmativa “você é doente”), reforçando a relação de poder.
18. Sectarismo: distanciam-se das outras consciências devido à arrogância.
19. Sedução: fascinam os satélites pelos pontos fracos.
20. Trafarismo: reagem quando criticados, geralmente não mostrando defeitos.
21. Vitimização: queixam-se ou fazem o outro de vítima ou algoz.
Diferenciação. O guia amaurótico e os assediadores apresentam comportamentos bastante diferenciados dos amparadores.
Guia amaurótico. A tendência do guia amaurótico é insistentemente querer ajudar as
consciências do próprio círculo de amizade, tomando parte nas decisões, fornecendo conselhos,
postura diferente do amparador.
Amparador. A tendência do amparador é incentivar as consciências a tornarem-se mais
autônomas.
Incoerências. Outra forma de discernir assediadores e guias amauróticos é por meio da
identificação de incoerências.
Amparabilidade. Há quem confunda amparador com babá. Os amparadores dispõem de
amplo leque de comportamentos devido à versatilidade necessária para fazer assistência, mas algumas atuações são constantes.
Atuações. Eis, listadas na ordem alfabética, 27 tipos de atuações dos amparadores:
01. Antidesperdício: não desperdiçam nada, nenhuma oportunidade evolutiva.
02. Antiestupro evolutivo: cometem omissões superavitárias, evitando assédios.
03. Antiidolatria: não alimentam honrarias ou agradecimentos a si próprios.
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04. Antimanipulação: não usam o conhecimento para constranger, causar ansiedade ou
fazer o outro sentir-se ignorante.
05. Assistência: arrostam qualquer carne de pescoço e dispõem-se a lamber feridas.
06. Autossuficiência: são autossuficientes e somente solicitam ajuda às consciências
quando interessante para estas evolutivamente.
07. Conhecimento: acessam o nível da consciência para ajudá-la a expandir o conhecimento.
08. Continuísmo: pensam e dedicam-se o tempo todo às outras consciências; decidem
sempre pensando no bem-estar geral.
09. Despojamento: mostram as próprias insuficiências com tranquilidade.
10. Discernimento: não atendem a caprichos egoicos, nem a pedidos desmedidos.
11. Eficiência: não são prolixos; resolvem tudo rápido; não desperdiçam tempo.
12. Gratidão: são gratos; demonstram gratidão e reciprocidade às benesses recebidas.
13. Higiene Consciencial: dominam técnicas de Higiene Consciencial; mantêm a pensenidade constantemente hígida.
14. Homeostase: estão sempre com humor sadio e equilibrados.
15. Imperturbabilidade: não se chateiam com os surtos de imaturidade alheios.
16. Motivação-trabalho-lazer: não tiram férias do trabalho assistencial, sustentando
a produtividade.
17. Poder: não usam o próprio poder para provar algo ou em favoritismos.
18. Presente: vivem o presente, otimizando o futuro.
19. Priorização: são ocupados, não atuam com sociosidade.
20. Proxêmica: aproximam-se das consciências para poder assisti-las.
21. Reciclagem: estão sempre se aperfeiçoando e melhorando os comportamentos.
22. Reflexão: fazem pensar; não facilitam a vida naquilo possível para o assistido.
23. Respeito: não forçam a barra, respeitam os limites e as recusas.
24. Serenidade: não apresentam conflitos pessoais; não brigam pela última palavra; não
reclamam.
25. Tares: deixam as consciências passarem por apertos construtivos.
26. Valorização: valorizam a pessoa sem colocá-la acima ou abaixo de ninguém.
27. Vínculo: não criam vínculos de dependência.
Tendência. Quanto mais inteligente e sofisticado o assediador, maior a tendência de se
camuflar e ludibriar as consciências, tentando passar por amparador. Os amparadores costumam
ser discretos, quando não imperceptíveis.
Reciclagem. A mudança consciencial do satélite de assediador começa quando ele cessa
o apoio aos assediadores, transformando-se em colaborador da interassistencialidade.
Auxílio. Nessa fase, pode ocorrer a recepção de ajuda e vir a tornar-se auxiliar de amparador, passando a conviver mais próximo a ele, em relação terapêutica, a partir do exemplarismo
do assistente técnico.
Reabilitação. A superação dos vícios anticosmoéticos exige paciência e persistência do
ex-sindrômico, até superar os percalços advindos da ruptura com o assediador e respectiva corja,
pois nessa fase há regressismo típico de quem está melhorando, reabilitando-se cosmoeticamente.
Tabelologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, listagem
de 36 cotejos hipotéticos de características entre o satélite de assediador e o assistente de amparador:
Tabela – Cotejo Satélite de Assediador / Assistente de Amparador
Nos
01.

Satélite de Assediador
(Doente)
Acriticidade

Assistente de Amparador
(Convalescente)
Autoposicionamento primário
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Nos

Satélite de Assediador
(Doente)

Assistente de Amparador
(Convalescente)

02.

Admiração patológica

Antifascínio; feridas em cicatrização

03.

Ansiedade; sobressalto

Descontração e relaxamento graduais

04.

Anticosmoética

05.

Assedialidade

06.

Autocomplacência

Cosmoética recém-descoberta
Desbloqueio energético; EVs; treino
de isca consciente
Busca da autodisciplina

07.

09.

Autocorrupção
Autovimitização, queixas,
reclamações
Carência afetiva

10.

Comodismo

11.

Complexo de inferioridade ou
mania de grandeza

12.

Comportamentos autodestrutivos

13.

Dependência

14.

Doenças em geral

Mobilizações energéticas regulares
Iniciativas de empreendedorismo
evolutivo
Autovalorização pela acabativa de
pequenas tarefas
Enfrentamento da dor íntima; quebra
dos vícios
Busca da interdependência e automotivação
Desassins; quebra do ciclo de doenças

15.

Egoísmo extremado; exclusivismos

Início das concessões; antiegão

16.

Falta de discernimento; obnubilação

Prática da mentalsomática

17.

Fofocas intrigantes

Desprezo às maledicências; antifofins

18.

Fragilizações emocionais

Autoconsciencioterapia

19.

Ingenuidade irresponsável

Busca de conhecimento e informações

20.

Inveja patológica

21.

Isolamento doentio

22.

Justificativas autodefensivas

23.

Lavagem cerebral, repressão

24.

Manipulação espúria
Neofobia, insegurança quanto às recins

Autesforço na conquista de metas
Desencapsulamento patológico; ressocialização
Anotações e previdências; autorganização
Identificação da robéxis; reflexões
acanhadas; desformatação
Cooperação esboçante com outrem

08.

25.

Vergonha; medidas anticorrupção
Início da autorresponsabilização

Experimentos acanhados

26.

Ociosidade

27.

Passividade-inativa

Diminuição das perdas; início das
priorizações
Reação crescente

28.

Perda da identidade consciencial

Busca de autoconhecimento

29.

Pessimismo

Melhoria autopensênica

30.

Pusilanimidade

Tentativas de autenfrentamento

31.

Relacionamentos perversos

Encontro do grupo evolutivo
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32.

Sectarismos; intolerâncias

33.

Sexualidade patológica

34.

Sociosidade

35.

Submissão; subserviência

Assistente de Amparador
(Convalescente)
Quebra da panelinha; início do interesse pelas demais consciências; neointerações
Eliminação de estupros energéticos
e sexopensenes patológicos; busca da
relação sadia
Consciência do mascaramento e dissimulação; corte das amizades ociosas
Prontidão; disponibilidade lúcida

36.

Vazio existencial

Retomada da evolução

Nos

Satélite de Assediador
(Doente)

Fase de transição. O sindrômico de satélite em convalescença pode experienciar diversos quadros, enquanto tenta afinizar-se com o amparo, a exemplo dos 3 expostos em ordem lógica:
1. Suspensão. Sentir-se sem chão, mantendo a sensação de estar perdido, deslocado,
solto no espaço. Ainda não tem novo referencial. Está deixando grupo antigo para unir-se a outro.
2. Recaídas. Ter dificuldade de manter o esforço e a determinação para alcançar o objetivo almejado. Recebimento de propostas indecorosas nessa fase.
3. Desvio. Continuar na patologia; mudar da síndrome de satélite para a síndrome de
realeza ou dominação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome de satélite, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
03. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
07. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
10. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
13. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
15. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

A CONSCIÊNCIA COM SÍNDROME DE SATÉLITE É MARGINAL EVOLUTIVO, MALFEITOR-INOCENTE ÚTIL, AINDA VIVENDO A VITIMIZAÇÃO DAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS. NO CASO, URGE A RECICLAGEM COSMOÉTICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece algum portador da síndrome de satélite? Qual tem sido a atuação pessoal no sentido de tornar as demais consciências mais autônomas?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Auto-estima e Síndrome de Satélite; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
6; N. 4; 5 enus.; 1 esquema; 8 refs.; 2 tabelas; 1 e-mail; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro; 2002; páginas 210 a 218.

K. A.
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SÍ ND R OME D O AB AN D ON O PAR E NT AL
(ANTICONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do abandono parental é a condição íntima nosológica caracterizada pelo conjunto de sinais e sintomas de desamparo, manifestos desde a infância pela conscin,
homem ou mulher, em decorrência da falta de assistência familiar, gerando o respectivo afastamento.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo abandono deriva do idioma Francês, abandoner, “abandonar”, a partir da expressão être à bandon, “estar à mercê de”. Apareceu
no Século XIII. A palavra parental provém do idioma Latim, parentalis, “parental”. Surgiu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Síndrome do desarrimo parental. 2. Síndrome da desassistência familiar. 3. Síndrome da criança abandonada. 4. Quadro sindrômico do abandono parental.
5. Sintomatologia do abandono parental.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do abandono parental, síndrome crônica do abandono parental e síndrome aguda do abandono parental são neologismos técnicos da
Anticonviviologia.
Antonimologia: 1. Amparo parental. 2. Afeto familial. 3. Cuidado familiar. 4. Dedicação familiar. 5. Proteção parental. 6. Dedicação parental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade grupocármica evolutiva.
Citaciologia: – Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a (Johann Goethe,
1749–1832).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Criança. Depende dos adultos responsáveis fazerem da criança a mensagem de alegria da Natureza”.
2. “Dores. As dores do gatinho e da criança, difíceis de serem justificadas, são as primeiras ocorrências que devem ser eliminadas do Cosmos. Tal providência inicial depende também da educação geral, segundo a Paradireitologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da criança abandonada; o autopensene carregado
no sen; o autopensene da psicossomaticidade; o holopensene da dependência; o holopensene da
solidão; o holopensene da criança-vítima; a autopensenização culposa; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenidade corrupta; o holopensene pessoal da afetividade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; o holopensene da Interassistenciologia; o holopensene da Cuidadologia; os retropensenes; a retropensenidade; as rememorações autopensênicas doentias expurgadas
no campo de imersão consciencioterápica; as relembranças saudáveis valorizadas no campo de
imersão consciencioterápica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os maternopensenes; a maternopensenidade.
Fatologia: a omissão dos cuidadores familiares; a omissão parental; os danos psicológicos; a interiorização do medo exagerado; a dificuldade de internalização do conceito de família
relacionado à ambiente confusional, sem possibilidade de afeto; a pobreza nas expressões de afeto; a ideia de a criança ser boazinha para ser cuidada; a restrição egoica; a inveja; os transtornos
nos vínculos afetivos; a vergonha tóxica; a agressividade; a tendência antissocial; a depressão;
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a confusão mental; a repressão da agressividade para guarda e proteção; a alienação do ambiente;
a vulnerabilidade infantojuvenil; a falta de diligência dos pais; a gênese sindrômica desde a infância; a análise dos processos anacrônicos na adultidade; os cuidadores reforçando a inculcação de
crenças; a autocompreensão das causas limitantes e patológicas originárias das doenças psicossomáticas; o desejo dos cuidados parentais; o abandono de bebês, fenômeno recorrente na História
da Humanidade; o desarrimo e o infanticídio ao modo de solução ao problema de filhos indesejados nas civilizações greco-romanas; a defesa de Aristóteles (384–322 a.e.c.) ao aborto com
aprovação da prática do abandono para o controle familiar; o frequente abandono de meninas nas
sociedades machistas e guerreiras antigas; o abandono físico; o abandono emocional; a falta da
proteção psicológica ou física igualada ao abandono; a culpa pelo abandono; a raiva e a dor pelo
abandono; os problemas emocionais do abandono de crianças e adolescentes; a sugestão de Platão (428–347 a.e.c.) aos pais com “filhos necessários”; a Coluna Lactária para bebês abandonados
na Roma Antiga; as formas socialmente aceitas de menosprezo às crianças na Idade Média e no
Renascimento; a oblata; a roda dos expostos; as amas de leite qual subproduto da roda dos expostos; a extinção da roda dos expostos brasileira, em 1950; o desejo de nova família; a resiliência
igual processo contínuo nos entraves da história de vida; o planejamento familiar livre; a adoção
compensatória pela família de amigos; a alfabetização emocional por meio dos filhos, amigos
e pré-humanos; a nova identidade familiar; a reciclagem dos padrões sindrômicos; o campo de
imersão mentalsomático promotor das catarses de imaturidades e patologias sindrômicas; a autoconscientização da psicopatologia; o ato de criar neovivências e novas oportunidades de receber
e doar afeto; a rememoração de ideias inatas estabelecidas no Curso Intermissivo (CI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o medo da dimensão extrafísica; a desintoxicação energética; os desbloqueios energéticos; a sustentabilidade energética na profilaxia de minidoenças; a sinalética da presença de amparo extrafísico para a desenvoltura das energias interassistenciais; as projeções semiconscientes com perfil trafarístico pessoal;
a paragenética traforista auxiliando as reciclagens na superação homeostática da sensação de abandono; as vivências multidimensionais lúcidas catalisadoras de autenfrentamentos ideativos e emocionais; o investimento dos amparadores extrafísicos na qualificação autoparapsíquica; a autodesassedialidade a partir do entendimento multidimensional do contexto sindrômico; a heterodesassedialidade multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio no escondimento das
inseguranças; o sinergismo patológico das crianças e adolescentes negligenciados; o sinergismo
patológico das carências conscienciais retroalimentadas; o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva; o sinergismo autossuperação-autoconfiança; o sinergismo cérebro-paracérebro na autopesquisa.
Principiologia: o princípio patológico de a conscin querer agradar a todos; o princípio de
ninguém curar ninguém; o princípio da paternidade responsável; o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio da vivência do exemplarismo familiar; o princípio da autotutela; o princípio da autodisciplina na reeducação consciencial; o princípio do autocontrole emocional; o princípio da interassistencialidade; o princípio da descrença (PD); o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto exercício da afetividade
diária estendida à todos; o código dos valores pessoais renovados.
Teoriologia: a teoria da carência adquirida; a teoria da educação repressora; a teoria da
interprisão grupocármica; a teoria da seriéxis; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da libertação grupocármica; a teoria da convivialidade cosmoética.
Tecnologia: a hesitação com as técnicas energéticas interassistenciais; a técnica de qualificar o tempo junto à criança; a técnica da convivialidade da criança no ritmo familiar; a aplicação das técnicas energéticas interassistenciais superadoras de inseguranças; o emprego de técnicas projeciológicas superadoras dos medos; a técnica consciencioterápica de mapeamento dos
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desconfortos diários; a técnica do cosmograma na autoconsciencioterapia; a técnica do autenfrentamento com base nos trafores; as técnicas bioenergéticas.
Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística; o voluntariado de adolescentes
em campanhas interassistenciais; o voluntariado na Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); o paravoluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia.
Efeitologia: os efeitos da carência afetiva na vida emocional; os efeitos da ausência de
envolvimento parental; os efeitos da violência intrafamiliar; os efeitos das lesões emocionais
compreendidas e aceitas; os efeitos profiláticos da constância do afeto na infância; o efeito do
exercício da afetividade na interassistencialidade familiar; os efeitos da convivialidade familiar
sadia.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas técnicas autopesquisísticas; a autocientificidade facilitando a criação de neossinapses; as neossinapses das renovações pensênicas; as
neossinapses fraternas; as neossinapses da reeducação; as neossinapses interassistenciais; as neossinapses da autocura.
Ciclologia: o ciclo das ectopias afetivas; o ciclo de ausências paterna e materna causadoras do sentimento de perda crônica; o ciclo dos sintomas pensênicos do abandono; o ciclo de
ausência da proteção psicológica ou física perdurando até a idade adulta; o ciclo evolutivo das
relações grupocármicas; o ciclo da reeducação afetiva; o ciclo da autocura das lesões
emocionais.
Enumerologia: o abandono; a negligência; o desamor; a indiferença; a rejeição; a carência; a perda. A criança órfã; a criança sem afeto; a criança insegura; a criança apática; a criança imatura; a criança maltratada; a criança malamada.
Binomiologia: o binômio ausência de fraternismo–ausência de exemplarismo assistencial; o binômio carência parental–carência afetiva; o binômio abandono total do infante–abandono parcial do infante; o binômio cronicidade da conduta parental–omissão recorrente; o binômio inexistência de vínculo pessoal–enjeitamento familiar; o binômio exposição do infante a riscos de acidentes domésticos–supervisão inadequada; o binômio babá eletrônica–criança; o binômio negligência médica–negligência educacional.
Interaciologia: a interação patológica carência-heterassédio; a interação mãe-filho;
a interação cognitiva; a interação afetiva; a interação comunicativa; a interação presencial; a interação paterna.
Crescendologia: o crescendo patológico criança desassistida–adulto de baixa autestima; o crescendo patológico criança com sentimento de perda–adulto com sentimento de orfandade; o crescendo patológico criança dependente–adulto inseguro; o crescendo autodesassédio-heterodesassédio; o crescendo predomínio do psicossoma–predomínio do mentalsoma.
Trinomiologia: o trinômio necessidade afetiva–autassédio–heterassédio; o trinômio família disfuncional–carência–insegurança; o trinômio dependência–apatia–desequilíbrio emocional; o trinômio rejeição–imaturidade–falta de autestima.
Polinomiologia: o polinômio criança abandonada–criança indesejada–criança descartada–criança terceirizada; o polinômio violência doméstica–violência física–violência sexual–violência psicológica; o polinômio educação–afeto–respeito–amor familiar.
Antagonismologia: o antagonismo egocarma / grupocarma; o antagonismo pais negligentes / pais cuidadosos; o antagonismo abandono / assistência; o antagonismo excesso de carências / excesso de proteção; o antagonismo convivência problemática / convivência sadia;
o antagonismo imaturidade emocional / reeducação afetiva; o antagonismo rejeição / acolhimento.
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Paradoxologia: o paradoxo dos pais fisicamente presentes e emocionalmente ausentes;
o paradoxo pais presentes–cuidados terceirizados; o paradoxo pais fisicamente presentes–crianças esquecidas no interior de veículos; o paradoxo demonstração de afeto à criança–exposição
crônica da criança à violência doméstica entre os cônjuges.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a sociocracia; a projeciocracia; a parapsicocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispondo sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA); a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais; a lei da grupalidade; as leis sociais; a lei da aprendizagem; a lei da sobrevivência.
Filiologia: a proexofilia; a fantasiofilia; a conviviofilia; a familiofilia; a assistenciofilia;
a cosmoeticofilia; a sociofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a claustrofobia; a isolofobia; a conviviofobia; a cogniciofobia; a sociofobia;
a autofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a síndrome do abandono parental; a síndrome da alienação parental;
a síndrome da insegurança; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);
a síndrome do ansiosismo; a síndrome do aniversário; a síndrome da inferioridade; a síndrome
da criança maltratada ou espancada; a síndrome do pânico.
Maniologia: a mania do isolamento; a egomania; a cleptomania; a fracassomania; a nosomania; a mania do escondimento emocional; a subcerebromania.
Mitologia: o mito da família perfeita; o mito da falta de tempo; o mito da solidão; o mito da heterocura; o mito de a criança esquecer; o mito da oficialização do abandono.
Holotecologia: a grupocarmoteca; a convivioteca; a infantoteca; a neonatoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a educacioteca.
Interdisciplinologia: a Anticonviviologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Perdologia; a Sindromologia; a Infanciologia; a Conviviologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia;
a Autopriorologia; a Grupocarmologia; a Amparologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Interaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança abandonada; a criança carente; a criança esquecida; os pais negligentes; a família descompensada; a conscin vitimizada; a conscin baratrosférica; a consciênçula;
a conscin irresponsável; a consréu ressomada; a conscin evoluciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cuidadora
multidimensional.
Masculinologia: o bebê rejeitado; o infante desassistido; o menino carente; o garoto
frustrado; o egocêntrico; o jovem vulnerável; o ansioso; o autassediado; o medroso; o heterassediado; o pré-serenão vulgar; o imaturo; o reeducador; o intermissivista; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a bebê rejeitada; a infante desassistida; a menina carente; a garota frustrada; a egocêntrica; a jovem vulnerável; a ansiosa; a autassediada; a medrosa; a heterassediada;
a pré-serenona vulgar; a imatura; a reeducadora; a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

20631

Hominologia: o Homo sapiens abjuncious; o Homo sapiens infans; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens neonatus;
o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens reurbanisatus;
o Homo sapiens maternus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens exemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome crônica do abandono parental = a relativa à identificação do
quadro sindrômico pela conscin fragilizada apresentando dificuldade em sustentar as reciclagens
necessárias; síndrome aguda do abandono parental = a relativa à identificação do quadro sindrômico pela conscin autovigilante empregando autesforços incansáveis na sustentação das reciclagens necessárias.
Culturologia: a cultura da doença; a cultura da criança invisível; a cultura da emoção;
a cultura da vitimização; a cultura do abandono; a cultura da reciclagem intraconsciencial;
a cultura na Interassistenciologia.
Terapeuticologia. A remissão da síndrome do abandono parental necessita autocompreensão e interpretação cognitiva das emoções associadas às experiências subjetivas do passado.
A reciclagem pode ocorrer a partir do conhecimento e aceitação pessoal dos padrões emocionais
limitantes e pela decisão de a conscin permitir-se vivenciar e expurgar a carga emocional patológica, experimentando a catarse fisiológica e energética. Os reajustes afetivos e o ato do perdão
proporcionam, gradualmente, a recomposição da saúde emocional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do abandono parental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Carência afetiva na infância: Parapatologia; Nosográfico.
05. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
06. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
07. Criança desafiadora: Perfilologia; Nosográfico.
08. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
09. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
10. Infante estressado: Parapatologia; Nosográfico.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Reeducação evolutiva na infância: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Rejeição na infância: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Síndrome do bonzinho: Psicossomatologia; Nosográfico.

NA AUTOSSUPERAÇÃO DA SÍNDROME DO ABANDONO
PARENTAL, A AUTOCOMPREENSÃO DAS EXPERIÊNCIAS
EMOCIONAIS DA INFÂNCIA É INVESTIMENTO FUNDAMENTAL PARA A RECICLAGEM E CONTINUIDADE EVOLUTIVA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica sinais emocionais compatíveis com
a síndrome do abandono parental em si, ou em conscin conhecida? Quais ações práticas vem
adotando para a autossuperação com exemplarismo e interassistência estendidos ao grupo de convívio?
Bibliografia Específica:
1. Guex, Germaine; O Síndrome de Abandono (Le Syndrome D‟A andon); pref. René Henny; trad. Valerie
Rumjanek; 164 p.; 4 caps.; 91 enus.; 7 refs.; 14 x 24 cm; br.; 2ª Ed.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1973; páginas 23 a 126.
2. Martins Filho, José; A Criança Terceirizada: Os Descaminhos das Relações Familiares no Mundo Comtemporâneo; 108 p.; 8 partes; 1 E-mail; 4 fotos; 31 refs.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; 4ª reimp.; Papirus; Campinas, SP; 2014;
páginas 11 a 42.
3. Mendonça, Leila Guimarães Lobo de; De que sofrem as Crianças, Hoje?; Tese; pref. Rita de Barros; int.
Ruy Castro; 140 p.; 3 partes; 9 caps.; 1 E-mail; 11 enus.; 113 refs.; 21 x 14 cm; br.; CRV; Curitiba, PR; 2013; páginas 20 a 48.
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; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 102 filmes; 3ª Ed.; Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
240, 473, 804 e 947.
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 454 e 548.
6. Viorst, Judith; Perdas Necessárias (Necessary Losses); trad. Aulyde Soares Rodrigues; 334 p.; 4 partes; 20
caps.; 1 E-mail; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; 6ª imp.; Melhoramentos; São Paulo, SP; 2015; páginas 13 a 16, 333 e 334.
Webgrafia Específica:
1. Buonfiglio, Mônica; Descubra se você sofre da Síndrome do Abandono; 1 enu.; 1 foto; disponível em:
<http://vidaeestilo.terra.com.br/horoscopo/esoterico/descubra-se-voce-sofre-da-sindrome-doabandono,d02863337df6d310
VgnCLD200000bbcceb0aRCRDhtml>; acesso em: 02.01.15.
2. Mochi, Tatiana de Freitas Giovanini & Rosa, Letícia Carla Baptista; Crianças e Adolescentes Negligenciados no Âmbito Familiar: Uma Violação ao Princípio da Paternidade Responsável; Artigo; 51 refs.; disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=d8ea5f53c1b1eb08>; acesso em: 20.12.14.
3. Netto, Cristiano; Abandonados e Abandonadores; disponível em: <http://cristianonetto.com.br/blog2/?p=
249>; acesso em: 02.01.15.
4. Zago, Rosemeire; O Abandono que gera Dependência; disponível em: <http://maisequilibrio.com.br/bemestar/o-abandono-que-gera-dependencia-7-1-6-583.html>; acesso em: 20.12.14.

I. T. R.
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S Í ND R OM E D O AU T O DE SP E RD ÍC IO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do autodesperdício é a condição patológica da conscin intermissivista, homem ou mulher, caracterizada pela atitude pessoal cronificada, recorrente, de esbanjar e banalizar oportunidades, trafores, aportes, polivalências, ideias inatas, ambientes otimizados
e, notadamente, o primeiro Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome provém do idioma Grego, syndrome, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex,
“negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. A palavra desperdício
procede do idioma Espanhol, desperdicio, e esta do idioma Latim, desperditio, “perdição; destruição; ruina”, radical de desperditum, supino de disperdere, “perder de todo; deitar a perder; destruir; arruinar; desaparecer”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Síndrome do autoperdularismo. 2. Síndrome do autesbanjamento.
3. Síndrome do autodesproveito antievolutivo. 4. Síndrome da Autoperdologia. 5. Síndrome da
autobanalização.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do autodesperdício, síndrome do autodesperdício aguda e síndrome do autodesperdício crônica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Aproveitamento dos aportes existenciais. 2. Autaproveitamento dos
trafores. 3. Indesperdício evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Evolutiva.
Coloquiologia. A metáfora de jogar fora o bebê junto com a água do banho.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossabotagem; a autopensenidade derrotista;
os entropopensenes; a entropopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a dilapidação do patrimônio paragenético, desaproveitando os trafores; o ato
de malbaratar os talentos pessoais; as sucessivas decisões antievolutivas; o ato de esbanjar os
aportes existenciais; o ato de esbanjar o tempo livre; o ato de esbanjar os próprios recursos financeiros; o ato de esbanjar a saúde somática pelo sedentarismo; o ato de esbanjar o mentalsoma
ao não produzir gescons; o ato de esbanjar a radicação nas Cognópolis, ao não exercer voluntariado conscienciológico; o ato de esbanjar o Curso Intermissivo por meio da minidissidência;
a priorização do secundário; a despriorização do essencial em termos evolutivos; o ato de deixar
passar ao largo a oportunidade evolutiva; a desinteligência antievolutiva; o rolo compressor da
multiplicidade de tolicionários da Socin Patológica; o desperdício dos valores evolutivos; o ato de
levar-se a sério; o megafoco no essencial; o discernimento aplicado na correção das próprias condutas; o protagonismo proexológico enquanto remissão da síndrome do autodesperdício.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesperdício
do manancial de energias qualificadas pelos intermissivistas residentes nas Cognópolis, ao esnobarem os laboratórios de autopesquisa; a banalização da Paraelencologia assídua na Cognópolis
Foz do Iguaçu; o heterodesperdício dos amparadores de função, ao esperarem o descruzar de braços do intermissivista ocioso; o auto e heterassédio cronificado do autodesperdiçador.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Manual de Prioridades Pessoais (MPP)–listagem de autotrafores.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PPP).
Codigologia: a cláusula antiautodesperdício do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da proéxis.
Tecnologia: as técnicas evolutivas da Conscienciologia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto antipodia do autodesperdício.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito ralo dos desperdícios.
Ciclologia: o ciclo dos desperdícios das próprias genialidades.
Enumerologia: o autopensene antidesperdício; a autopesquisa antidesperdício; a autorreflexão antidesperdício; a autorreciclagem antidesperdício; a autopriorização antidesperdício;
a autoverbação antidesperdício; o autodiscernimento antidesperdício. A evitação da riscomania;
a evitação da bibliofobia; a evitação do hedonismo; a evitação do superficialismo; a evitação da
minidissidência; a evitação da autopesquisofobia; a evitação da evoluciofobia. A opção pelo autodesassédio; a opção pela correção; a opção pela maturidade; a opção pela autorreciclagem;
a opção pela incorruptibilidade; a opção pela interassistência; a opção pela ortopensenidade.
Binomiologia: o binômio ócio-desperdício.
Interaciologia: a interação nosológica autodesperdício-autossabotagem.
Crescendologia: o crescendo das autoprioridades evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimentológico julgar-distinguir-decidir.
Polinomiologia: o polinômio autodesperdício-incompléxis-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo mundinho umbilicocêntrico / Cosmos.
Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista evolutivamente autodesperdiçado.
Politicologia: a estruturação da política pessoal de saída da Automarasmologia.
Legislogia: a lei do menor esforço do autodesperdiçador.
Filiologia: a intrafisicofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do autodesperdício.
Maniologia: a mania de autodenegrir-se.
Mitologia: o mito da evolução light.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Desperdiciologia; a Perdologia; a Autenganologia; a Antipriorologia; a Recinologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometria; a Traforologia;
a Proexologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin multívola; a conscin autodesperdiçada; a isca humana inconsciente; a conscin apriorista; a conscin imatura.
Masculinologia: o perdulário; o esbanjador; o esperdiçador; o procrastinador; o incauto;
o minidissidente; o intermissivista inadaptado; o audacioso imprudente; o riscomaníaco; o retomador de tarefa; o pré-intermissivista; o eterno discente da Conscienciologia.
Femininologia: a perdulária; a esbanjadora; a esperdiçadora; a procrastinadora; a incauta; a minidissidente; a intermissivista inadaptada; a audaciosa imprudente; a riscomaníaca; a retomadora de tarefa; a pré-intermissivista; a eterna discente da Conscienciologia.
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Hominologia: o Homo sapiens disperditius; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens dilapitador; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do autodesperdício aguda = a do intermissivista temporariamente afastado da docência conscienciológica por incompatibilidade com os colegas de voluntariado; síndrome do autodesperdício crônica = a do intermissivista apartado definitivamente do voluntariado conscienciológico para dedicar-se apenas à família nuclear.
Culturologia: a cultura do hiperconsumismo; a cultura da superficialidade; a cultura da
banalização.
Sintomatologia. Considerando as relações de comorbidade entre as parapatologias conscienciais, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25 síndromes associadas ao transtorno da autobanalização, reforçadoras do quadro sintomatológico da conscin autodesperdiçada:
01. Síndrome da apriorismose: os preconceitos; as acepções de pessoas e ideias.
02. Síndrome da autossantificação: a defesa da autoimagem; o ego siderado.
03. Síndrome da autovitimização: a autocomiseração; a autoflagelação.
04. Síndrome da despriorização: o foco no supérfluo; a postura superficial.
05. Síndrome da dispersão consciencial: a autodesorganização; a agenda superlotada.
06. Síndrome da distorção da realidade: os autenganos; a ausência de autorrealismo.
07. Síndrome da ectopia afetiva (SEA): os afetos deslocados; a imaturidade afetiva.
08. Síndrome da inércia grafopensênica: o travão da escrita; o medo da autexposição.
09. Síndrome da manutenção do anacronismo: a postura de antepassado de si mesmo.
10. Síndrome da mediocrização: o autonivelamento pela massa impensante e medíocre.
11. Síndrome da pré-derrota: a desistência antes da tentativa; a covardia evolutiva.
12. Síndrome da pressa: a superficialidade nas abordagens; a voracidade rasteira.
13. Síndrome da procrastinação: o ato de empurrar com o umbilicochacra as tarefas.
14. Síndrome da robotização existencial: o automatismo subcerebral; a existência mediocrizada.
15. Síndrome da subestimação: o erro de avaliação; o ato de pensar pequeno.
16. Síndrome do ansiosismo: a ansiedade existencial; a afobação.
17. Síndrome do buscador-borboleta: o fato de estar sem eira, nem beira; a superficialidade nas abordagens.
18. Síndrome do estrangeiro (SEST): a inadaptação; o autestranhamento.
19. Síndrome do hiperconsumismo: o acúmulo de bagulhos pelo colecionismo inútil.
20. Síndrome do impostor: o autodesmerecimento; a autossubestimação.
21. Síndrome do infantilismo: a neotenia; as birras infantis do adulto e do geronte.
22. Síndrome do justiceiro: as ações intempestivas; os pré-julgamentos.
23. Síndrome do narcisismo: o egão siderado; o egoísmo cronificado.
24. Síndrome do ostracismo: a autexclusão; o temperamento monárquico.
25. Síndrome do perfeccionismo: as autojustificativas; as exigências extremas.

Decidologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 aspectos a serem considerados pela conscin atilada, antiperdularista, ao fazer escolhas
e realizar decisões existenciais, objetivando o aproveitamento máximo da Era da Fartura de
oportunidades evolutivas:
01. Autodiscernibilidade.
02. Autorrevezamento.
03. Cosmoeticidade.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Cosmovisão.
Descrencialidade.
Exemplaridade.
Interassistencialidade.
Prioridade.
Proexibilidade.
Relevância.
Universalidade.
Utilidade.

Terapeuticologia. Segundo a Autodeterminologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 autoinvestimentos da conscin intermissivista autodeterminada na profilaxia e na superação
da síndrome do autodesperdício, iniciando o deslanche evolutivo autoprogramado:
01. Autocogniciologia: continuada.
02. Autoconscienciometrologia: priorizada.
03. Autoconsciencioterapia: sistematizada.
04. Autodesassediologia: diuturna.
05. Autodescrenciologia: onipresente.
06. Autodiscernimentologia: conquistada.
07. Autoinventariologia: registrada.
08. Autopesquisologia: ratificada.
09. Autorreflexologia: praticada.
10. Autorretrocogniciologia: cultivada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do autodesperdício, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Capacidade ociosa proexológica: Proexometrologia; Nosográfico.
03. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
04. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
05. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
07. Interação Farturologia-Desperdiciologia: Discernimentologia; Nosográfico.
08. Janela de oportunidade: Evoluciologia; Homeostático.
09. Longevidade desaproveitada: Perdologia; Nosográfico.
10. Ônus da diferença: Invulgarologia; Neutro.
11. Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
12. Protagonismo proexológico: Proexologia; Homeostático.
13. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.
14. Vida matemática: Holomaturologia; Neutro.
15. Zona de desconforto: Autocoerenciologia; Neutro.

O MAIS DANOSO DOS PERDULARISMOS DA CONSCIN
INTERMISSIVISTA É O AUTODESPERDÍCIO. URGE REDOBRAR AUTESFORÇOS NA CONQUISTA DO AUTODISCERNIMENTO QUANTO ÀS DECISÕES EVOLUTIVAS MAGNAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, ainda desperdiça o Curso Intermissivo banalizando os aportes e as oportunidades evolutivas? Ou já valoriza cada minuto da atual ressoma crítica?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Inteligência Evolutiva Cotidiana; pref. Cristiane Ferraro; revisores Equipe de Revisores
da Editares; 190 p.; 30 caps.; 22 E-mails; 41 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 3 tabs.; 20 websites; 8 infográficos; 4 filmes;
129 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 28 a 30.

E. M. M.
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SÍNDROME DO BONZINHO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do bonzinho é o estado nosológico da conscin, homem ou mulher, caracterizado pela compulsão íntima por agradar, pautada na necessidade de autaprovação,
na desvalorização da autoimagem e na dificuldade de explicitar o posicionamento pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndrome, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo bom deriva do idioma Latim, bonus,
“bom; com as necessárias qualidades; conveniente; apto; útil; rico; opulento; excelente; delicado;
hábil; virtuoso; corajoso; valoroso; denodado; formoso”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome do bom-moço. 2. Síndrome da boazinha. 3. Agradabilidade compulsiva. 4. Prestatividade exagerada. 5. Amabilidade inautêntica. 6. Solicitude desmesurada.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome do bonzinho específica e síndrome
do bonzinho generalizada são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Autenticidade consciencial. 2. Consciência autoconfiante. 3. Consciência posicionada. 4. Consciência tarística. 5. Consciência traforista.
Estrangeirismologia: o sex appeal não utilizado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade aplicada à auto e heteroconvivialidade sadia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Bonzinho:
consciência taconista. Bonzinho sorri amarelo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal pautado pela imperiosidade em agradar e ser aceito; a autopensenidade frágil; os patopensenes; a patopensenidade; a pensenosfera autotrafarística.
Fatologia: a necessidade de aprender a dizer não; a dificuldade em negar os pedidos recebidos; o ato de se permitir ser usado pelas outras pessoas; os ganhos secundários; o ato de virar
a cara para as próprias necessidades; o erro de assumir os trabalhos sob responsabilidade de outras consciências; o receio de desagradar; o medo de decepcionar; o ato de ser excessivamente
compreensivo; a preocupação excessiva com a autoimagem; o ato de agradar com o intuito de ser
admirado e reconhecido; o sentimento de inadequação ao agir de modo contrário ao esperado socialmente; o medo constante de estar incomodando; a escolha pela autanulação; o título de especialista em agradar as demais consciências; a inautenticidade consciencial; a baixa autestima; a orientação pessoal calcada nas heterexpectativas; a máscara da bondade; o ato de abrir mão de assumir o próprio ego; a desvalorização do valor pessoal ao consentir valor destoantes de outrem; as
perdas financeiras, afetivas, somáticas, energéticas e de tempo em função de focar só nas requisições alheias; a busca pela aprovação; as repreensões excessivas na fase da infância; o ato de engolir em seco a vontade pessoal; a impossibilidade de agradar a todos; as frustrações; a atitude de jogar o livre arbítrio no lixo; o perfeccionismo; o ato anticosmoético de agradar a todos à volta, às
custas da própria felicidade; as doenças holossomáticas consequentes do estado emocional reprimido e carente; a autassistência comprometida; a ausência de testosterona nas atitudes para não
ficar mal na fita; o receio em expressar os desejos pessoais; o ato anticosmoético de sempre se
colocar como último da fila, independente do contexto; o ato, quando anticosmoético, de tirar
o time de campo.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sedução holochacral anticosmoética; os gastos desnecessários de energia; os bloqueios energéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico pusilanimidade–perdas evolutivas; o sinergismo patológico amabilidade anticosmoética–antitares.
Principiologia: o princípio patológico de querer agradar a todos.
Codigologia: a ausência de definição do código pessoal de Cosmoética (CPC) para lidar
com inteligência evolutiva (IE) nas interrelações diárias.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas relacionada às omissões deficitárias.
Tecnologia: a ausência da técnica do autenfrentamento do malestar.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico estimulando a firmação de posicionamentos conscienciais e a liderança interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Efeitologia: o efeito da falta de posicionamento promover o nivelamento por baixo tanto
pessoal quanto grupal; os efeitos positivos da realização da tares.
Neossinapsologia: as neossinapses suscitadas a partir da escolha em expor com equilíbrio as vontades pessoais.
Ciclologia: o ciclo patológico ausência de autopesquisas–ausência de reciclagens; o ciclo patológico engolir sapos–acesso de irritabilidade; o ciclo patológico omissão deficitária–sorriso amarelo–frustração–autassédio.
Enumerologia: a bondade sendo e significando forma de obter admiração e reconhecimento; a bondade sendo e significando traço religioso; a bondade sendo e significando tentativa
de controlar eventos ruins; a bondade sendo e significando frustração pessoal consciente ou inconsciente; a bondade sendo e significando medo de auto e heterenfrentamento; a bondade sendo
e significando omissão deficitária; a bondade sendo e significando antiexemplarismo. A proteção;
a aquisição de créditos pelos erros futuros; o controle das demais consciências; o caminho para
escapar das emoções negativas; a manipulação; a imaturidade evolutiva; a armadura emocional.
Binomiologia: o binômio autoinsatisfação-heterossatisfação; o binômio admiração-discordância.
Crescendologia: o crescendo inautenticidade consciencial–interprisão grupocármica.
Antagonismologia: o antagonismo naturalidade / artificialidade; o antagonismo espontaneidade / obrigação; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo assertividade / inadequação;
o antagonismo sim / não; o antagonismo autoconfiança / autodesvalorização; o antagonismo
franqueza / inautenticidade.
Paradoxologia: o paradoxo de as fobias poderem ser vencidas pela exposição ao próprio medo; o paradoxo de agradar sempre às demais consciências significar auto e heterassédio;
o paradoxo de o ato de dizer excessivamente a palavra “sim” poder prejudicar a evolução pessoal e grupal.
Politicologia: a política de não entrar em conflitos nunca; a política de não expor a real
intencionalidade; a política de não mostrar a face; a bobocracia.
Legislogia: a lei do silêncio autoimposta diante dos incômodos da convivialidade; a lei
da automordaça comprometendo inúmeras proéxis.
Fobiologia: a fobia em assumir quem realmente se é; a emociofobia; a cosmoeticofobia;
a criticofobia; a evoluciofobia; a voliciofobia; a recinofobia; a assistenciofobia; a autossuperação
da fobia perante os posicionamentos e decisões pessoais.
Sindromologia: a síndrome do bonzinho; a síndrome da mediocrização; a síndrome da
subestimação.
Maniologia: a mania de agradar; a mania de querer ser perfeito.
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Mitologia: o mito de ser mais assistencial não gerar crises existenciais nos colegas evolutivos; o mito de ser possível agradar a todos; o mito da aprovação universal; o mito de ser possível todas as pessoas gostarem de você.
Holotecologia: a interassistencioteca; a experimentoteca; a energossomatoteca; a maturoteca; a criticoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a traforoteca; a epicentroteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Discordanciologia; a Confrontologia; a Terapeuticologia; a Interaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Controversiologia; a Contrapontologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pusilânime; a conscin mediocrizada; a isca humana inconsciente;
a personalidade fraca; a conscin murista; a conscin antiassistencial; a isca humana lúcida; a consciência questionadora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin
intermissivista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o bom moço; o medroso; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o autopesquisador; o conscienciômetra.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a boa moça; a medrosa; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a autopesquisadora; a conscienciômetra.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens
proexophobicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do bonzinho específica = a condição patológica de a conscin
manifestar o traço anticosmoético de satisfazer os outros, se autodepreciando em área peculiar da
vida; síndrome do bonzinho generalizada = a condição patológica de a conscin manifestar o traço
anticosmoético de sempre satisfazer os outros, se autodepreciando em variadas áreas da vida.
Culturologia: a cultura inútil de fazer as vontades alheias; a cultura de “passar a mão
na ca eça”.
Origem. Quanto à Etiologia, a síndrome do bonzinho pode ter origem em vidas pretéritas e / ou ser consequência de reforços durante a fase da infância na vida atual. Eis, em ordem
alfabética, 2 tipos de manifestações sindrômicas, muitas vezes estimuladas pela Mesologia:
1. Evitação. Caracterizado pela atuação da criança em ser boazinha com o intuito de
evitar o surgimento de autodesconfortos, conflitos ou punições.
2. Recompensa. Caracterizado pela busca da criança em ser recompensada a partir de
elogios e agradecimentos pelo bom desempenho ou comportamento de acordo com o esperado.
Autopesquisologia. De acordo com a Autodiscernimentologia, a síndrome do bonzinho
tolhe a autenticidade pessoal, podendo gerar repercussões nosológicas em todas as relações da
consciência portadora.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a síndrome do bonzinho, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente de sustentação pensênica: Pensenologia; Neutro.
02. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
07. Contrariedade: Contrariologia; Homeostático.
08. Controvérsia útil: Controversiologia; Neutro.
09. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Fácies histriônica: Comunicologia; Neutro.
11. Impossibilidade de omnicomprazimento: Conviviologia; Neutro.
12. Máscara social: Parapatologia; Neutro.
13. Paracompreensibilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.
15. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA SÍNDROME DO BONZINHO REQUER A MELHORIA DA AUTESTIMA ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO, APROPRIAÇÃO E USO DOS TRAFORES PESSOAIS APLICADOS AO AUTOPOSICIONAMENTO TARÍSTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assumiu a tares como conduta predominante
na manifestação diária? Costuma, cosmoeticamente, dizer mais sim ou não nas interações do dia
a dia?
Bibliografia Específica:
1. Braiker, Harriet B.; A Síndrome da Boazinha (The Disease to Please); pref. Kay Redfield Jamison; trad.
Marcelo Schild; 374 p.; 2 seções; 15 caps.; 21 casos; 84 enus.; 1 ilus.; 7 questionários; 23 x 15,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Best
Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 20 a 135 e 245 a 374.
2. Bryson, Kelly; Não Seja Bonzinho Seja Real: Como Equilibrar a Paixão por Si com a Compaixão pelos
Outros (Don‟t e Nice, e Real – Balancing Passian for self with Compassion for Others); Pref. Marshall R. Rosenberg;
trad. Soraya Freitas; : revs. Arlete Genari, Bianca Rocha & Wilson Imoto; 303 p.; 17 caps.; 25 enus.; 23 x 15,5 cm;
Madras; São Paulo, SP; 2009; páginas 23 a 102, 130 a 265.

L. R.
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SÍNDROME DO CAMALEÃO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do camaleão é o conjunto de sintomas manifestados patologicamente pela conscin anticosmoética, homem ou mulher, mudando constantemente de escolhas
ou atitudes por interesse ou conveniência, mantendo-se no acobertamento interconsciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo camaleão vem do idioma Latim,
chamaeleon, “camaleão”, e este do idioma Grego, chamailéón, “leão anão; camaleão”. Apareceu
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Síndrome do cambaleão. 2. Sintomatologia do troca-troca de caráter. 3. Quadro sindrômico de camuflagem consciencial.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome do camaleão amena e síndrome do
camaleão aguda são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Síndrome do bonzinho. 2. Síndrome de Poliana. 3. Síndrome da ribalta. 4. Síndrome de Zelig. 5. Comportamento de autenticidade.
Estrangeirismologia: o stand up cronicificado; o designer da falsa autoimagem; o borderline chameleon; a predominância de loc externo; o show of clowns; a performance das drag
queens ou dos drag kings.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à fidedignidade intra e interconsciencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Camaleonismo
humano: oportunismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; o holopensene da imaturidade consciencial; os patopensenes; a patopensenidade; a desfocalização pensênica; os dubiopensenes; a instabilidade pensênica; os pensenes antievolutivos; a autocorruptibilidade pensênica.
Fatologia: o camaleonismo humano; a camuflagem anticosmoética; o mimetismo patológico; a condição de vivência alusiva de luz, câmera e ação; o ato da conduta primitiva; as ações
prevalecentes de busca por feedback egoico; o fotorrealismo do desfalque emocional; o casamento; a religião; as máscaras sociais; a politicagem; o charlatanismo; as práticas pseudocientíficas;
a autocorrupção nas amizades; as pseudodefesas do subcérebro abdominal; a inveja sutil; a automotivação frágil; a mágoa enrustida; o orgulho; a dissimulação da gratidão; a autossabotagem;
o subterfúgio das neoideias; o plágio comportamental sendo via de autafirmação pelo grupo da
Socin; o fato de a conscin se perder no contexto e ao mesmo tempo se ajustar ao cenário e ocasião; a necessidade de fazer a “muda”; as decisões anticosmoéticas; o anseio por elogios de autaprovação; o uso de trafores para preservação da autoimagem; as expressões fisionômicas utilizadas afim de agradar; a facilidade de se deixar influenciar pelo meio; a maquiagem da baixa autestima; a falácia; a condição da conscin sendo “embalagem” para a exposição do egão; o vislumbramento inócuo de aceitação; as manifestações do murismo; a perda da identidade; a desconstrução
de vínculos evolutivos; a responsabilidade grupocármica negligenciada; a interprisão grupocármica; as atitudes autodestrutivas do caráter; os miniacidentes de percurso; a manifestação de doenças psicossomáticas; a quebra da cosmovisão paradigmática; o autenfrentamento; a autorreflexão
constante sobre a autenticidade comportamental; o discernimento das ações diárias; o exercício da
empatia; o abertismo consciencial; os insights durante a participação no Programa Verbetografia;
o amparo intrafísico de função; a interassistência oferecida gratuitamente nas tertúlias diárias.
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Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
as transfigurações projetivas; a companhia dos guias extrafísicos amauróticos; o acoplamento
energético autodestrutivo; a retenção energética nociva; o disfarce holossomático comprometedor
da emissão de energias hígidas; a labilidade parapsíquica; as mensagens energéticas subliminares
suscitadas pelas músicas baratrosféricas; as propagandas audiovisuais condicionando o autassédio; a remissão do Curso Intermissivo (CI); o mapeamento da sinalética energética pessoal; a autopercepção das manifestações holochacrais; as decisões cosmoéticas conectando ao amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico disfarces holossomáticos–comportamento camaleônico; o sinergismo patológico influenciabilidade holopensênica fantasiosa–vulnerabilidade
a mudanças; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo nosológico autointeresse–homocromia interconsciencial–pseudoidentidade.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princ pio de “quem não
agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém”.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); a distorção do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria psicossomática; a teoria do subcérebro abdominal; a teoria da
aparência; a teoria do porão consciencial; a teoria das interprisões grupocármicas envolvendo
as pseudorresponsabilidades; a teoria das conspirações; a teoria do autengano.
Voluntariologia: o pseudovoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito camaleônico; o efeito buscador borboleta; o efeito da despriorização evolutiva; a viravolta evolutiva enquanto efeito da autorretratação.
Neossinapsologia: os mascaramentos autopensênicos bloqueando as conexões de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo intermitente de mudanças ocultadas por posicionamentos anticosmoéticos; o ciclo do vai e vem da insegurança gerada pelas comorbidades de aparências na Socin;
a relutância na manutenção do ciclo do infantilismo; o ciclo diminuição da autoimagem perceptível–aumento da infiltração interesseira.
Enumerologia: o camaleonismo interesseiro; o camaleonismo emocional; o camaleonismo omissivo deficitário; o camaleonismo politiqueiro; o camaleonismo religioso; o camaleonismo
social; o camaleonismo demagógico.
Binomiologia: o binômio encenação constante–inautenticidade presente; o binômio
progressivo mascaração-autocorrupção; a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio patológico indecisão-embromação.
Interaciologia: a interação intransparência consciencial–autenticidade distorcida; a interação manifestações de comportamentos repressivos–acobertamento de trafares a serem reciclados.
Trinomiologia: o trinômio pseudônimos-eufemismo-hipocrisia; o trinômio falsa identidade–impostura–ocultação; o trinômio desorganização-improvisação-compilação; o trinômio
medo da rejeição–baixa autestima–mudança de visual; o trinômio artimanha-dissimulação-enganação; o trinômio esponja-assimilação-modelação; o trinômio autenfrentamento–tomada de
consciência–redirecionamento cosmoético.
Polinomiologia: o polinômio dramatização–simulação desejada–autengodo–frustração;
o polinômio camuflagem–mau hábito–impulsividade–pseudodefesa; o polinômio autocomiseração-comutação-ofuscação-apriorismose.
Antagonismologia: o antagonismo confiança / desconfiança; o antagonismo vitória
/ derrota; o antagonismo decisão / indecisão; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo

20644

Enciclopédia da Conscienciologia

satisfação / insatisfação; o antagonismo conformidade / inconformidade; o antagonismo
paciência / ansiedade; o antagonismo linearidade / distorção; o antagonismo empregado
/ desempregado.
Paradoxologia: o paradoxo da autossabotagem; o paradoxo hipercompreensão-alienação.
Legislogia: a lei da falsidade ideológica; a lei da interprisão grupocármica; a lei da
causa e efeito.
Filiologia: a mimeticofilia patológica; a exarcebação da neofilia; a falta de decidofilia;
a falta de autocriticofilia; a conviviofilia distorcida; a somatofilia; a egofilia; a fantasiofilia; a palcofilia.
Fobiologia: o medo da transparência interconsciencial; a decidofobia; a cosmoeticofobia; a autocríticofobia; a enissofobia; autorreflexofobia; a discernimentofobia; a cacorrafiofobia; a dismorfofobia.
Sindromologia: a síndrome do camaleão; a síndrome da insegurança; a síndrome do infantilismo; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da mentira; a síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Barastrofera (SAB); a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a mania do camaleonismo social; a falaciomania; a religiomania; a politicomania; a apriorismomania; a egomania; a subcerebromania; a robexomania.
Mitologia: a mitificação da própria personalidade; o mito da aparência ser tudo.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a antissomatoteca;
a apriorismoteca; a patopensenoteca; a convivioteca; a biblioteca; a mitoteca; a pseudoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Antievoluciologia; a Nosologia; a Psicologia; a Subcerebrologia; a Anticosmoeticologia; a Automimeticologia; a Imagisticologia; a Imaturologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consréu demagoga; a consener; a conscin dramática; a conscin psicopatológica; a conscin baratrosférica; a conscin sem megafoco; a conscin pusilânime; a conscin murista; a conscin autocorrupta; o casal incompleto; a personalidade fraca; a personalidade pública; a conscin-camaleão.
Masculinologia: o homem fantasioso; o dissimulado; o mascarado; o impostor; o comparsa; o vigarista; o politiqueiro; o religioso; o cartomante; o charlatão; o murista intelectual;
o pseudocarismático; o líder; o subordinado; o indeciso; o inseguro; o militar; o investigador;
o espião; o fugitivo; o refugiado; o viciado; o hipocondríaco; o vitimizador; o humorista; o palhaço; o ator; o artista; o cortesão; o prostituto; o amante; o transformista; o transexual; o empregado; o vendedor; o balconista; o modelo; o internauta; o blogueiro; o empreendedor; o estrategista;
o intermissivista desfocado; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o escritor; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a mulher fantasiosa; a dissimulada; a mascarada; a impostora; a comparsa; a vigarista; a politiqueira; a religiosa; a cartomante; a charlatã; a murista intelectual; a pseudocarismática; a líder; a subordinada; a indecisa; a insegura; a militar; a investigadora; a espiã; a fugitiva; a refugiada; a viciada; a hipocondríaca; a vitimizadora; a humorista; a palhaça; a atriz;
a artista; a cortesã; a prostituta; a amante; a transformista; a transexual; a empregada; a vendedora; a balconista; a modelo; a internauta; a blogueira; a empreendedora; a estrategista; a intermissivista desfocada; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a escritora; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
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Hominologia: o Homo sapiens multifacies; o Homo sapiens corruptibilis; o Homo sapiens demagogus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens publicola; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens
insecurus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do camaleão amena = a da conscin ao camuflar a verdadeira
identidade, devido a trafares de insegurança; síndrome do camaleão aguda = a da conscin ao
camuflar a verdadeira identidade, devido à trafares de auto e heterocorrupção.
Culturologia: a cultura do acobertamento anticosmoético; a cultura da autocorrupção;
a cultura da beleza manipuladora; a cultura do faz de conta; a cultura da alienação; a cultura do
medo; a cultura do capitalismo selvagem; a cultura circense; a cultura monárquica; a falta da
cultura da Cosmoeticologia.
Sintomatologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 sintomas pessoais passíveis de serem encontrados no universo da síndrome do camaleão:
01. Acriticidade.
02. Ambiguidade.
03. Autocorrupção.
04. Automimese.
05. Baixa autestima.
06. Bifrontismo.
07. Covardia.
08. Disfarce.
09. Fantasia.
10. Imaturidade.
11. Impulsividade.
12. Inexperiência
13. Insegurança.
14. Leviandade.
15. Medo.
16. Mentira.
17. Melindragem.
18. Ocultação.
19. Orgulho.
20. Perfeccionismo.
21. Sensação de incompléxis.
22. Taconismo.
23. Trafores ociosos.
24. Vaidade doentia.
25. Vergonha.
Terapeuticologia. Pela ótica da Holomaturologia, eis, em ordem alfabética, 7 práticas
auxiliares na autocura da síndrome do camaleão:
1. Autenfrentamento: buscar mediações, mantendo abertura às heterocríticas saudáveis, contundentes à própria identidade.
2. Comprometimento: assumir a responsabilidade do Curso Intermissivo (CI), valorizando os aportes oferecidos, evitando procrastinações e organizando rotinas úteis.
3. Linearidade: manter o prumo pessoal, controlando as energias conscienciais (ECs),
sustentando a qualificação das intenções.
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4. Megafocagem: priorizar com determinação o objetivo central, limpando os bloqueadores dos pensenes patológicos e acomodativos antievolutivos.
5. Posicionamento: ter nas atividades diárias decisões cosmoéticas. Elaborar e realizar
o código pessoal de Cosmoética.
6. Reciclagem: estar em constante processo de autavaliações dos comportamentos e atitudes benevolentes, preenchendo os trafais, elevando os trafores e eliminando os trafares.
7. Tares: praticar a interassistência, intermediando ações de esclarecimento e autorreflexão, através, por exemplo, da escrita conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do camaleão, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
03. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
04. Binômio doença-fuga: Parapatologia; Nosográfico.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
07. Demagogia: Demagogiologia; Nosográfico.
08. Dubiopensenidade: Autopensenologia; Neutro.
09. Ego político cosmoético: Parapoliticologia; Homeostático.
10. Eufemismo: Linguisticologia; Neutro.
11. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Máscara social: Parapatologia; Neutro.
13. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
14. Normose consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
15. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A SÍNDROME DO CAMALEÃO ACOMETE CONSCINS MOVIDAS PELAS AÇÕES DO SUBCÉREBRO ABDOMINAL, SOMATIZANDO PROCESSOS AUTODESTRUTIVOS, POR MEIO
DA CAMUFLAGEM, EM PSEUDODEFESA ANTIEVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por situações sintomáticas da síndrome do camaleão? Em caso positivo, como reagiu? Buscou fazer as autorreciclagens necessárias?
Filmografia Específica:
1. Rango. Título Original: Rango. País: EUA. Data: 11 de março de 2011. Duração: 111 min. Gênero:
Comédia, Animação e Faroeste. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol;
& Português (DVD). Direção: Gore Verbinski. Sinopse: Rango é camaleão com crise de identidade. Ao se ver em cidade
do Velho Oeste infestada de bandidos, transforma-se sem querer em herói e é forçado a protegê-la. Naturalmente, acaba
enfrentando dificuldades além do imaginado. Johnny Depp empresta a voz ao personagem.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura atrav s da Reconciliação: m Estudo r tico 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; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros
sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; posf.; glos. 86 termos; 25 infografias; 20
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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 61 a 66, 73, 110, 114, 122, 148, 190, 192, 202 e 202.
2. Luz, Marcelo da; Onde a Religião Termina?; pref. Waldo Vieira; revisores: Erotildes Louly; et al.; 486
p.; 17 caps.; 2 apênds.; 32 enus.; 34 filmografia; 79 infografia; 2 tabs.; 571 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; enc.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 48 e 49, 74 a 78, 99 a 105 e 212.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
238 e 239.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisoras Erotides Louly;
& Helena Araújo; 268 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 blog; 20 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário
projetivo; 20 websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2013; páginas 17 a 19.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 604, 704
e 706 a 708.
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SÍNDROME DO CANGURU
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do canguru é a condição de a conscin, homem ou mulher, durante a fase de pós-adolescência ou adultidade permanecer na casa dos pais, de maneira voluntária, mesmo tendo condições de exercer a autonomia consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra canguru procede do idioma Inglês, kangaroo, “canguru”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Síndrome da dependência familiar. 2. Síndrome do filhote de canguru no marsúpio.
Antonimologia: 1. Autonomia interassistencial familiar. 2. Interdependência familiar.
Estrangeirismologia: o bamboccioni; o kidults.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscernimento quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dependência: doença consciencial. Dependência: recaída contínua.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Dependência. Toda dependência, em tese, patológica para quem é adulto, não importando se é dependência à pessoa, família, ideia, quimismo ou holopensene. Todos devemos
ser, cosmoética e evolutivamente, interdependentes”.
2. “Síndromes. A síndrome do canguru expressa nostalgia do cordão umbilical e da
vida fetal da consciência ressomada”. “No caracol, a síndrome do canguru é inata”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dependência; o holopensene pessoal da imaturidade; o holopensene pessoal da carência afetiva; o holopensene da estagnação evolutiva; o aumento da ansiedade em decorrência de pensenizar em sair de casa.
Fatologia: o conforto e o comodismo de morar na casa dos pais; a falta de condições financeiras; os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativos à geração
canguru; as condições sociais do país favorecendo a permanência dos filhos na casa dos pais;
a melhoria das condições alimentares antecipando o amadurecimento físico; o prolongamento da
formação profissional nas classes sociais mais altas; a procrastinação à formação de nova família;
o ato de levar o(a) namorado(a) para casa; o ato de trancar-se no próprio quarto sem desejar falar
com ninguém; a exigência de continuar na casa dos pais para cuidar dos mesmos e dar apoio;
a geração nem-nem; a geração bumerangue; a adultescência; a dependência afetiva; a falta de inteligência evolutiva (IE); o infantilismo; a imaturidade; a falta de priorização evolutiva; a prevalência do ego; a necessidade em atender o ego; a insegurança natural da adolescência; a carência
afetiva; a falta de empatia; a baixa inteligência emocional; o predomínio das emoções na tomada
das decisões; o autismo social; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); o ato de responder
agressivamente aos pais; a falta de diálogo com os pais; a condição dos pais enquanto co-responsáveis na instalação da patologia; o desequilíbrio emocional dos pais; as atividades de fuga das
responsabilidades; o padrão religioso ao transferir a clausura do monastério para a casa dos pais;
as interprisões grupocármicas; a reeducação das consciências.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retrocognições
evidenciando automimeses dispensáveis; a falta de inteligência evolutiva quanto à multidimensionalidade, à multiexistencialidade, às bioenergias e ao holossoma; a omissão da assistência ombro
a ombro com os amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo infantilismo-carência-dependência.
Principiologia: o princípio do autocomodismo; a carência do princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
Tecnologia: a técnica da invéxis.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico em prol da antecipação da maturidade holossomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos holossomáticos sentidos pela conscin posicionada em sair da casa dos pais; o efeito autossabotador da dependência familiar.
Neossinapsologia: a necessidade de desenvolver e reforçar as neossinapses da inteligência evolutiva para superar a mesologia e as automimeses.
Enumerologia: a imaturidade; a submissão; a insegurança; o comodismo; a dependência; o acriticismo; o egoísmo.
Binomiologia: o binômio apego-tacon; o binômio introversão-dependência; o binômio
admiração-discordância.
Polinomiologia: o polinômio (maturidade consciencial) intrafísica-extrafísica-parapsíquica-bioenergética.
Paradoxologia: o paradoxo de os filhos terem menos tarefas e obrigações conforme
o aumento do nível econômico; o paradoxo de as mulheres mais jovens deixarem a casa paterna
mais cedo em relação aos homens mais jovens.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a domatofobia; a oteriofobia; a paralipofobia; a misopedia; o medo em assumir responsabilidades; o medo dos pais em deixar os filhos crescerem.
Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do ninho vazio; a síndrome da porta giratória; a síndrome da insegurança; a síndrome da carência cronicificada familiar; a síndrome da adultecência.
Maniologia: a mania de empurrar com a barriga.
Holotecologia: a egoteca; a proexoteca; a invexoteca; a evolucioteca; a prioroteca;
a discernimentoteca; a regressoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Interprisiologia; a Consciencioterapeuticologia;
a Holomaturologia; a Religiologia; a Nosologia; a Fantasiologia; a Autorregressiologia; a Invexologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência perfeccionista; a consciência egoica.
Masculinologia: o eterno estudante; o empresário; o trabalhador; o profissional liberal;
o pesquisador; o escritor; o voluntário; o intelectual; o filhinho do papai.
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Femininologia: a eterna estudante; a empresária; a trabalhadora; a profissional liberal;
a pesquisadora; a escritora; a voluntária; a intelectual; a filhinha da mamãe.
Hominologia: o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens
dependens; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens liberator.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do canguru amena = a da conscin na condição de dependência
familiar, porém buscando alternativas para sair da casa dos pais; síndrome do canguru cronicificada = a da conscin autocorrupta obnubilada por mesologia patológica na casa dos pais, criando
interprisão grupocármica, mesmo tendo autonomia financeira.
Culturologia: a cultura de alcançar a independência financeira antes dos 20 anos;
a cultura de sair da casa dos pais quando atingir a máxima qualificação profissional.
Curiosologia. Em pleno Século XXI, a justiça da cidade de Bergamo, Itália, obrigou
o pai a pagar pensão de 350 euros à própria filha de 32 anos, pois ainda morava com a família,
mesmo tendo concluído o curso universitário há 8 anos.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
4 eventos de transição para a vida adulta da conscin, homem ou mulher, observáveis após a adolescência:
1. Dupla: a constituição de dupla evolutiva (DE).
2. Escola: a conclusão do curso superior.
3. Família: a saída da família nuclear de origem.
4. Trabalho: a entrada na força de trabalho.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do canguru, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
04. Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Concessão antievolutiva: Parapatologia; Nosográfico.
06. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Infantilismo ginossomático: Imaturologia; Nosográfico.
09. Infantilização social: Sociologia; Nosográfico.
10. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
11. Posicionamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
12. Síndrome da exaltação da juventude: Parapatologia; Nosográfico.
13. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
14. Whole pack conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.
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A SÍNDROME DO CANGURU EXPÕE A CONDIÇÃO EGOCÊNTRICA E DE NEGLIGENCIAMENTO QUANTO AO COMPROMISSO DO INTERMISSIVISTA NA CONSECUÇÃO
DA PROÉXIS, EVIDENCIANDO MEDOS E IMATURIDADES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite viver no “paramarsúpio” do amparador
extrafísico aguardando dias melhores para fazer assistência? Ainda depende de outros?
Bibliografia Específica:
1. Borges, Olegário; Superação da Síndrome do Canguru através da Autonomia Interassistencial; Artigo;
Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9, N. 36; 1-S; 4 enus.; 1 tab.; 11 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; Julho, 2007; páginas 55 a 67.
2. Cobo, Bárbara; & Saboia, Ana Lucia; A “Geração Canguru” no Brasil Artigo; Anais XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais ABEP; Caxambú, MG; 21-23.09.10; 5 ilus.; 2 tabs.; 2 notas; 6 refs.; Caxambú, MG;
2010; páginas 1 a 11.
3. Figueiredo, Mariana; Geração Canguru: Ninho Cheio: Filhos Adultos morando na Casa dos Pais; pref.
Ceneide Maria de Oliveira Cerveny; revisoras Eleonora Ducerisier; Glessia Veras; & Norma Suematsu; 190 p.; 15 caps.;
1 E-mail; 7 enus.; 161 ilus.; 1 microbiografia; 4 tabs.; 2 websites; 8 notas; 97 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Editora nVersos;
São Paulo, SP; 2013; páginas 20 a 102.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
482 e 1.546.
5. Idem, Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 158.
6. Zagury, Tania; Encurtando a Adolescência; 318 p.; 4 caps.; 9 enus.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 16 refs.; 21
x 13,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 19 a 38.
Webgrafia Específica:
1. Anauate, Gisela; Os "Bamboccioni" Italianos: Preguiça ou Crise?; Seção Mulheres pelo mundo; 04, fevereiro, 2012; 09h00; 1 foto; disponível em: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2012/02/04/os%E2%80%9Cbamboccioni%E2%80%9D-italianos-preguica-ou-crise/>; acesso em 07/02/2016.
2. A Geração Nem-Nem; Coluna Opinião; Estadão On-line; 26, setembro, 2012; 03h22; disponível em:
<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-geracao-nem-nem-imp-,935944>; acesso em: 07/02/2016.
3. Igreja anulará Casamento que houver "Dependência Obsessiva" de Pais por Cônjuge; Reportagem;
Seção Europa; Site Terra; 1 foto; 16, fevereiro, 2014; 11h56; atualizado às 12h52; disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/renuncia-do-papa/igreja-anulara-casamento-que-houver-dependencia-bsessiva-de-pais-por-conjuge,98e01759be134410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html>; acesso em: 07/02/2016.
4. Segala, Mariana; Crise Econômica Americana traz Jovens de volta a Casa dos Pais; Reportagem; seção
Negócios Globais; Revista Exame; Edição 1015; 02, Maio, 2012; 08h00; 1 foto; disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1015/noticias/crise-economica-americana-traz-jovens-de-volta-a-casa-dos-pais>; acesso em: 08/02/2016.
5. Voltolina, Eleonora; Mantenere i Figli è un Obbligo per i Genitori, anche se sono Adulti e Vaccinati. Ma
Chi ci perde di Più sono Proprio i Giovani; Editorial; Revista on line Repubblica degli stagisti; 03, março, 2010; 1 foto;
disponível em: <http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/altra-sentenza-obbligo-genitori-di-mantenere-figli-adulti-bamboccioni-undanno-per-gli-stessi-giovani>; acesso em: 07/02/2016.
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SÍNDROME

CONFLITO DE PARADIGMAS
(PARAPATOLOGIA)

DO

I. Conformática
Definologia. A síndrome do conflito de paradigmas é o estado mórbido caracterizado
pela crise intraconsciencial gerada diante da dificuldade da conscin intermissivista, homem ou
mulher, autexperimentar e autovivenciar o paradigma consciencial devido ao apego, consciente
ou inconsciente, ao paradigma pessoal obsoleto.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo conflito deriva do idioma Latim,
conflitus, “choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”, conexo ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Apareceu
no Século XVI. A palavra paradigma provém do idioma Grego, parádeigma, “modelo; exemplo”, através do idioma Latim, paradigma, “paradigma; comparação”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Síndrome do choque entre modelos pensênicos. 2. Síndrome do impasse paradigmático. 3. Síndrome da fixação retroparadigmática. 4. Síndrome da dificuldade de
reciclar a matriz pensênica. 5. Síndrome do anacronismo paradigmático. 6. Síndrome da estagnação de patamar evolutivo. 7. Crise íntima paradigmática. 8. Mesmice existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo paradigma:
antiparadigma; autoparadigma; megaparadigma; Megaparadigmologia; neoparadigma; neoparadigmática; neoparadigmático; paradigmal; paradigmática; paradigmático; Paradigmologia;
retroparadigma.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do conflito de paradigmas, síndrome do
conflito de paradigmas manifesta e síndrome do conflito de paradigmas latente são neologismos
técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Renovação do paradigma pessoal. 2. Reciclagem do modelo pensênico. 3. Transição paradigmática harmoniosa. 4. Progressão paradigmática sadia.
Estrangeirismologia: a automanutenção do status quo regressivo; a opção pelo outdated; a desistência do upgrade evolutivo; o triplo desperdício: waste of time, waste of energy,
waste of companies.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopriorização existencial.
Coloquiologia. Eis 6 expressões descritivas do portador da síndrome do conflito de
paradigmas: entende na teoria mas não consegue colocar em prática; voa, voa mas não pousa;
está com 1 pé em cada barco; está em cima do muro; ainda não mostrou a que veio; está marcando passo.
Filosofia: o hedonismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antirreciclagem; o holopensene da irracionalidade; a autopensenidade conflituosa; a autopensenização antievolutiva; o carregamento da pensenidade no sen; os subpensenes; a subpensenidade; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade;
os arquipensenes; a arquipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; o ato pessoal de pensenizar pequeno.
Fatologia: o primeiro contato com a Ciência Conscienciologia na vida atual; a autoconvicção do paradigma consciencial constituir verdade relativa de ponta (verpon) prioritária à evolução; a afinidade cognitiva com a Conscienciologia; a autoconstatação da necessidade de reciclar
convicções; o apego ao paradigma pessoal ultrapassado, aos valores pessoais obsoletos e aos
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pseudoganhos evolutivos; a opção pela não realização das reciclagens íntimas (recins) essenciais
à evolução; as autocorrupções limitando a autexperimentação do paradigma consciencial; a acomodação na situação evolutivamente desfavorável; a consolidação dos travões evolutivos; a pouca teática gerando o subnível evolutivo; a insatisfação crescente com o autodesempenho; o autoconstrangimento ao comparar a melhora dos companheiros evolutivos com a própria estagnação;
as incompatibilidades da Conscienciologia; o conflito gerado no microuniverso consciencial do
indivíduo e ao derredor ao tentar conciliar paradigmas, princípios, ideias opositivas; as tentativas
espúrias de driblar a situação através da manipulação; os negocinhos evolutivos; a autotapeação
continuada; o malestar insustentável; a síndrome do conflito de paradigmas deflagrando crise
consciencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bloqueios e as intoxicações energéticas inerentes à síndrome do conflito de paradigmas; a manutenção do vínculo patológico com as companhias extrafísicas afins ao paradigma ultrapassado; o antagonismo frontal dos antigos companheiros evolutivos extrafísicos aos moldes de assediadores,
deflagrado pelas tentativas de reciclagem e mudança paradigmática; a falta de autoposicionamento multidimensional predispondo aos acidentes de percurso; a nova autossujeição às antigas cangas extrafísicas; a influência das lavagens paracerebrais; a Paragenética Patológica preponderando
sobre a renovação Pós-Curso Intermissivo (CI); a afeição aos bagulhos energéticos; a autopredisposição à melex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico das carências afetivas; o sinergismo patológico medo-estagnação; o sinergismo obnubilador poder-orgulho-vaidade; o sinergismo nosográfico superficialidade-imediatismo; o sinergismo do grupo evolutivo.
Principiologia: a não experimentação do princípio da descrença.
Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria-líder da Conscienciologia.
Tecnologia: a premência da aplicação prática das técnicas constituintes do corpus da
Conscienciologia; as técnicas autoconsciencioterápicas utilizadas para diagnóstico e tratamento
da síndrome do conflito de paradigmas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da autorganização.
Colegiologia: o Colégio invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia.
Efeitologia: os efeitos nocivos da opção pelo pior; o efeito sinérgico dos conflitos pessoais gerando crise íntima; os efeitos desconhecidos dos valores pessoais subestimados; os efeitos
neglicenciados da postergação crônica; os paradigmas funcionando enquanto filtros, selecionando as percepções, gerando o efeito paradigma; o efeito halo dos autoposicionamentos cosmoéticos; o efeito das autorreciclagens exitosas.
Neossinapsologia: as sinapses descartáveis dos modelos pensênicos desatualizados; a renovação sináptica advinda da renovação do paradigma pensênico; as verpons criando novas trilhas sinápticas e mudando o funcionamento eletroquímico cerebral; a fixação cerebral das paraneossinapses do Curso Intermissivo; o desbloqueio energético encefálico advindo das neossinapses; as neossinapses desassediadoras; as neossinapses verponológicas enriquecendo e ampliando a matriz mental.
Ciclologia: o ciclo contínuo e homeostático das renovações autoparadigmáticas; a premência da interrupção do ciclo entrópico das autocorrupções; o ciclo vicioso dos deficits evolutivos: intimidação perante desafios–desperdício de oportunidades–estagnação–aumento da defa-
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sagem pessoal–amplificação das dificuldades; o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo automotivador das realizações pessoais; o ciclo da construção do conhecimento; os ciclos crescentes da
espiral evolutiva.
Enumerologia: o paradigma definindo a visão do mundo; o paradigma selecionando os
dados significativos da realidade; o paradigma gerenciando as percepções; o paradigma influenciando comportamentos e ações; o paradigma organizando a pensenidade; o paradigma embasando a racionalidade; o paradigma governando a Lógica; o paradigma regrando o certo e o errado;
o paradigma delimitando o possível.
Binomiologia: o binômio acomodação-indisciplina; o binômio monovisão-cosmovisão;
o binômio crise-crescimento; o binômio autoconstrangimento cosmoético–autorreciclagem; o binômio entendimento-aplicação; o binômio potencialidades desperdiçadas–frustrações; o binômio
autorreflexão-autodecisão; o binômio apego-desapego.
Interaciologia: a interação Mesologia-Mimeticologia; a interação paradigma pessoal–
–paradigma social; a interação síndrome do conflito de paradigmas–interprisões grupocármicas;
a interação subcérebro-paracérebro; a interação trafores ociosos–trafares expostos; a interação
valores-motivação; a interação valores reais–valores ideais.
Crescendologia: o crescendo sinapses arcaicas–defasagem cognitiva–antagonismos;
o crescendo malentendidos-antagonismos-minidissidência; o crescendo antagonismos–desvio de
proéxis–incompléxis; o crescendo irresolução-desassossego-conflitos-autassédio; o crescendo
autassédio-heterassédio; o crescendo convicção teórica–autexperimentação–convicção vivencial; o crescendo Autopesquisologia-Teaticologia-Verbaciologia.
Trinomiologia: o trinômio autoposicionamento-autexperimentação-autoverbação; o trinômio autopercepção-autoconhecimento-autocrítica; o trinômio autoposicionamento-autenfrentamento-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-autodisciplina; o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–comportamento contraproducente–autexpressão estagnada.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / emocionalismo; o antagonismo análise profunda / análise superficial; o antagonismo dispersão / priorização; o antagonismo tacon
/ tares.
Paradoxologia: a conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior; a conduta paradoxal de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma maneira; o paradoxo
de estar próximo (saber a teoria) mas ao mesmo tempo estar distante (faltar a prática); o paradoxo de a busca pelo conforto levar ao desconforto intraconsciencial.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do livre arbítrio na escolha do momento da recin; a premência da lei do
maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome do ostracismo; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a nostomania.
Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a ideoteca; a intermissioteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Paradigmologia; a Antirrecexologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Interprisiologia; a Nosologia; a Perdologia; a Priorologia;
a Proexologia; a Subcerebrologia; a Teaticologia; a Vivenciologia; a Autodiscernimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista eletronótica; a conscin intermissivista autocorrupta; a conscin intermissivista negligente; a conscin intermissivista imatura; a conscin intermissivista caloura.
Masculinologia: o pré-serenão; o conscienciólogo; o voluntário da Conscienciologia;
o intermissivista inadaptado; o teoricão; o minidissidente ideológico; o evoluciente; o reciclante;
retomador de tarefa; o retardatário evolutivo; o incompletista.
Femininologia: a pré-serenona; a consciencióloga; a voluntária da Conscienciologia;
a intermissivista inadaptada; a teoricona; a minidissidente ideológica; a evoluciente; a reciclante;
a retomadora de tarefa; a retardatária evolutiva; a incompletista.
Hominologia: o Homo sapiens stacionarius; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens conflictuosus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens
displicens; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do conflito de paradigmas manifesta = a da conscin em subnível evolutivo, com pouca vivência teática da Conscienciologia, gerando conflitos devido à tentativa de conciliar incompatibilidades do paradigma consciencial com outros paradigmas, em crise
pessoal, apresentando, assim, todos os critérios diagnósticos sindrômicos; síndrome do conflito de
paradigmas latente = a da conscin em subnível evolutivo, com pouca vivência teática da Conscienciologia, gerando conflitos devido à tentativa de conciliar o paradigma consciencial com outros paradigmas, ainda não estando em crise pessoal.
Culturologia: a cultura científica.
Paradigmas. Todos os modelos de pensenização podem potencialmente gerar incompatibilidades com o paradigma consciencial, devido às diferentes abordagens da realidade. Eis, em
ordem alfabética, 4 dos principais paradigmas vigentes atualmente na Sociedade (Ano–base: 2012):
1. Paradigma científico convencional. Forma de pensenizar norteada pelas experiências da Ciência Convencional e aplicações intrafísicas.
2. Paradigma filosófico. Forma de pensenizar predominantemente teórica, de pouca
aplicação prática, seguindo os princípios acadêmicos convencionais da Filosofia.
3. Paradigma intrafisicalista. Forma de pensenizar limitando todas as manifestações
da consciência a esta dimensão intrafísica.
4. Paradigma religioso ou místico. Forma de pensenizar das religiões em geral, tendo
em comum a credulidade, a devoção, o locus externo e a passividade.
Incoerências. A síndrome do conflito de paradigmas é caracterizada pela tentativa de
a conscin buscar compatibilizar no dia a dia princípios, ideias, preceitos e atividades inconciliáveis, relacionados ao paradigma consciencial e outros paradigmas. Eis, listados em ordem alfabética, 6 exemplos práticos comuns de incompatibilidades e incoerências manifestadas pelos portadores da síndrome do conflito de paradigmas:
1. Acomodação. Tentar evoluir de modo passivo, sem autesforço ou autoconsciencioterapia, apenas absorvendo o conhecimento enquanto “consumidor” da Conscienciologia.
2. Credulidade. Não aplicar o princípio da descrença, assumindo a Conscienciologia
enquanto verdade absoluta, considerando as verpons enquanto dogmas, os professores enquanto
novos gurus e os amparadores extrafísicos enquanto seres “divinos”.

Enciclopédia da Conscienciologia

20656

3. Despriorização. Ser veterano na Conscienciologia e não aplicar a técnica do estado
vibracional, chave da vida bioenergética.
4. Enganação. Fazer tenepes sem querer desenvolver o parapsiquismo para não perceber consciexes ou o próprio contexto extrafísico.
5. Retrocesso. Pesquisar a Conscienciologia exclusivamente através de método científico eletronótico, tentando reduzí-la a ramo da Ciência Convencional.
6. Teorização. Estudar a Conscienciologia de modo teórico, sem autexperimentar ou se
envolver (99% de teoria e 1% de prática).
Terapeuticologia: a superação da síndrome do conflito de paradigmas pode acontecer
com o posicionamento cosmoético do intermissivista perante a autoproéxis, abrindo mão dos
pseudoganhos evolutivos, realizando as reciclagens prioritárias e vivenciando os conhecimentos
conscienciológicos.
Consciencioterapia. Sob a ótica da Heteroconsciencioterapia, a técnica de evocação do
paradigma consciencial é especialmente útil na abordagem dos evolucientes com o diagnóstico
da síndrome do conflito de paradigmas. Os consciencioterapeutas, através da implantação de campo bioenergético e exposição dos princípios e fundamentos do paradigma consciencial, podem patrocinar esclarecimentos e desassédios ao evoluciente e às consciexes afins.
Valores. A falta de atualização dos valores pessoais faz parte da base etiológica da síndrome do conflito de paradigmas. Os valores pessoais funcionam enquanto motivadores e norteiam todas as ações da consciência. Quando desatualizados ou inapropriados para o momento evolutivo dificultam as reciclagens. Para realizar a mudança de paradigma a conscin deve atualizar
a lista de valores pessoais, sendo interessante, para isso, o resgate dos valores do Curso Intermissivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do conflito de paradigmas, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
07. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
11. Neovalor: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Princípio da verpon: Principiologia; Homeostático.
13. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
14. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
15. Zona de desconforto: Autocoerenciologia; Neutro.
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A APLICAÇÃO DIUTURNA DAS VERPONS CONSCIENCIOLÓGICAS LEVA O PORTADOR DA SÍNDROME DO CONFLITO DE PARADIGMAS A DESAFIAR OS AUTOLIMITES
EVOLUTIVOS E A ATUALIZAR O PARADIGMA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está em subnível evolutivo? Já considerou a síndrome do conflito de paradigmas ser a possível causa da estagnação consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Juliana; & Carvalho, Francisco; Síndrome do Conflito de Paradigmas: Proposição de Nova
Patologia Consciencial; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 25 enus.; 1 microbiografia; 165 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março,
2011; páginas 80 a 91.
2. Vasconcelos, Maria; Pensamento Sistêmico: O Novo Paradigma da Ciência; apres. Juliana Gontijo Aun;
revisoras Margareth Silva de Oliveira; & Taís Gasparetti; 268 p.; 6 caps.; 3 abrevs.; 181 citações; 1 cronologia; 21 enus.;
34 esquemas; 4 gráfs.; 11 ilus.; 2 siglas; 1 tab.; 137 refs.; 21 x 14 cm; enc.; 8ª Ed.; Papirus; Campinas, SP; 2009; página
30.
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SÍNDROME DO DIPLOMA
(DESVIACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do diploma é a condição patológica de desvio por parte do
intermissivista quando obtém 1 ou mais diplomas de curso formal, focando no acúmulo de cursos
ou na profissão como objetivo fim da vida humana, não atribuindo utilidade cosmoética ao conhecimento, competências e habilidades adquiridos perante a consecução da programação existencial
(proéxis) pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra diploma vem do idioma Francês, diplôme, “título ou documento oficial com que se confere um cargo, dignidade, mercê ou privilégio;
título que afirma as habilitações de alguém ou confere um grau”, e este derivado do idioma
Grego, díploma, “quantidade dupla; papel dobrado em dois”. Apareceu em 1813.
Sinonimologia: 1. Autossabotagem do intermissivista. 2. Síndrome da profissão biomonopolizadora. 3. Desalinhamento proexológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo diploma:
antidiplomacia; antidiplomática; antidiplomático; antiparadiplomacia; autodiplomacia; diplomação; Diplomacia; diplomaciar; Diplomaciologia; diplomada; diplomado; diplomar; diplomata; diplomática; diplomático; diplomatiquês; diplomatista; multidiplomada; multidiplomado; neodiplomacia; Paradiplomacia; Paradiplomaciologia; paradiplomata; paradiplomática; paradiplomático.
Antonimologia: 1. Engajamento proexológico. 2. Aplicação dos talentos evolutivos.
3. Alinhamento proexológico; convergência proexológica. 4. Síndrome do Estrangeiro.
Estrangeirismologia: o status do curso superior; o diploma de Philosophy Doctor
(Ph.D.); o know-how da profissão; o selfmade man esnobando cosmoeticamente os catedráticos
teóricos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da titulação profissional; o holopensene pessoal da
despriorização evolutiva; os lateropensenes; a lateropensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; o holopensene pessoal intrafísico; os holopensenes mediocrizadores reinantes na Socin Patológica;
a pressão holopensênica da família nuclear; o holopensene profissional do local de trabalho.
Fatologia: o desvio da invéxis; a inacabativa da fase preparatória da proéxis; a melin do
intermissivista na fase consecutiva da proéxis; a fuga da responsabilidade; a inaceitação da proéxis; a falta de inteligência evolutiva; a despriorização evolutiva; a assistência deficitária; a priorização das assistências intrafísicas em detrimento das assistências multidimensionais; as autocontradições; a profissão envolvente; a fixação na carreira profissional; o deslumbramento com a profissão; os sinais do raciocínio profissional monopolizador; as lavagens subcerebrais na profissão;
a biofilia monopolizadora; a arrogância intelectual dos ph.Deuses; o poder pelo diploma; o diploma-chave da abertura de portas profissionais; as algemas de ouro; o interesse profissional; o enriquecimento do currículo profissional; o diploma universitário; o duplo curso; os certificados de
especialização; os certificados de eventos.
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Parafatologia: a paraprofilaxia dos desvios da proéxis através do estado vibracional
(EV); a ausência de sinalética energética e parapsíquica pessoal na prática profissional; os avisos
proexológicos desconsiderados; a importância de retribuir o esforço dos amparadores; a ausência
de amparo de função; a displicência do intermissivista quanto ao cumprimento da proéxis;
o esquecimento da paraprocedência; as matérias esquecidas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a despriorização do triatletismo conscienciológico; a melex vindoura.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico status acadêmico–coleiras do ego; o sinergismo metas proexológicas–inteligência evolutiva.
Principiologia: a inexperiência quanto ao princípio evolutivo de levar tudo de eito cosmoeticamente; o princípio do “isso não é para mim”.
Codigologia: o código de ética profissional; o código de prioridades pessoais focado
somente na intrafisicalidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC) negligenciado; os códigos
grupais repressores.
Teoriologia: as teorias mirabolantes das autojustificativas corruptas; a teoria do megafoco profissional; a teoria da proéxis; a teoria da proexoterapia; a teoria dos 7 cês.
Tecnologia: a autossabotagem perante a técnica de viver evolutivamente; a perversão da
técnica dos máximos pessoais; o esquecimento da técnica da biofilia equilibrada; a ignorância
quanto à técnica da priorização do mais relevante; a necessidade de aprendizado da técnica proexológica da retribuição pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) colocado
em último lugar na lista de prioridades pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos.
Efeitologia: o efeito do diploma universitário sobre a identidade profissional; o efeito
placebo dos ph.Deuses; os efeitos nocivos das omissões deficitárias; o efeito bola de neve da
perpetuação no desvio autevolutivo; os efeitos da não consecução da proéxis pessoal na melex.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da autovivência da proéxis influenciando na vida profissional.
Ciclologia: o ciclo existencial estudo-aperfeiçoamento-profissionalização.
Enumerologia: a perda da oportunidade evolutiva; a subestimação dos recebimentos na
existência humana; a desatenção à vivência do prioritário; o desvio dos objetivos da vida; a desvolarização da proéxis; o descaso com a paraprocedência; a estagnação evolutiva.
Binomiologia: o binômio merecimento-responsabilidade; o binômio incompléxis-melex.
Interaciologia: a interação profissão-proéxis; a interação palco intrafísico–bastidor
extrafísico.
Crescendologia: o crescendo monovisão profissional–cosmovisão evolutiva; o crescendo atuação profissional–consecução proexológica; o crescendo inteligência profissional–inteligência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio patológico erro–engano–omissão deficitária; o trinômio patológico autoinsinceridade-autocorrupção-autossabotagem.
Polinomiologia: o polinômio autodesperdício-incompléxis-melin-melex; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas.
Antagonismologia: o antagonismo biofilia / conscienciofilia; o antagonismo mesmice
existencial / paradigma consciencial; o antagonismo minidissidência / maxidissidência.
Paradoxologia: o paradoxo muitos cursos–poucas competências.
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Politicologia: a desviocracia; a vulgocracia; a invexocracia; a recexocracia; a proexocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a estagnação evolutiva resultante da lei do menor esforço; a lei da reeducação evolutiva; as leis da proéxis.
Filiologia: a laborfilia; a intrafisicofilia; a sociofilia; a biofilia.
Fobiologia: a priorofobia; a invexofobia; a recexofobia; a proexofobia; a autevoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do diploma; a síndrome da mediocrização; a síndrome da
robéxis; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização existencial; a síndrome do buscador-borboleta; a síndrome do desviacionismo; a síndrome da bússola consciencial danificada.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a diplomacioteca; a laboroteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca; a intermissioteca; a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Desviaciologia; a Despriorologia; a Parapatologia; a Nosologia;
a Consciencioterapeuticologia; a Intermissiologia; a Invexologia; a Proexologia; a Autenganologia; a Autodesviaciologia; a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin não lúcida; a personalidade materialista; a conscin eletronótica;
a conscin robotizada; os componentes da massa humana impensante; o intermissivista inadaptado.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o intermissivista; o cognopolita;
o conscienciólogo; o voluntário; o proexista; o proexólogo; o conscienciômetra; o completista;
o incompletista; o minidissidente ideológico; o tenepessista; o projetor consciente; o inversor
existencial; o reciclante existencial; o pesquisador; o intelectual; o tertuliano; o verbetólogo;
o escritor; o selfmade man sem diploma; o colecionador de diplomas; o procrastinador profissional.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a intermissivista; a cognopolita;
a consciencióloga; a voluntária; a proexista; a proexóloga; a conscienciômetra; a completista;
a incompletista; a minidissidente ideológica; a tenepessista; a projetora consciente; a inversora
existencial; a reciclante existencial; a pesquisadora; a intelectual; a tertuliana; a verbetóloga; a escritora; a selfmade woman sem diploma; a colecionadora de diplomas; a procrastinadora profissional.
Hominologia: o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo
sapiens deviatus; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens invexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do diploma na fase preparatória = o comprometimento da invéxis pela superestimação do diploma universitário; síndrome do diploma na fase executiva
= o comprometimento da proéxis após a conquista do diploma universitário e os excessos da profissão monopolizadora.
Culturologia: o predomínio da cultura da profissão intrafísica.
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Assistência. Pela Assistenciologia, a profissão, obtida através do diploma superior, pode
oferecer oportunidades assistenciais ao grupocarma relacionado direta e indiretamente ao ambiente de trabalho.
Qualificação. Segundo a Mentalsomatologia, o estudo formal é essencial na qualificação
e no exercício da profissão. O intermissivista precisa definir prioridades nesta época de fartura,
estabelecendo metas claras e limites para melhor desempenho existencial a fim de evitar desvios
em decorrência dos excessos.
Profissão. No contexto da Intrafisicologia, o diploma obtido através de curso superior
em instituição de ensino regular, conforme a legislação vigente, é a condição ideal para o inversor
se inserir no mercado de trabalho em condições satisfatórias.
Cosmoética. De acordo com a Cosmoeticologia, analisar as competências obtidas através dos cursos e a respectiva aplicabilidade é fundamental para evitar acumpliciamentos anticosmoéticos, desperdício de tempo, dinheiro e oportunidades evolutivas.
Holopensene. Conforme a Pensenologia, toda profissão possui holopensene característico, influenciando os colegas de profissão e os ambientes de trabalho. Identificar o holopensene
e verificar se atende aos interesses proexológicos é atitude inteligente na decisão da escolha profissional.
Extravio. Pela Desviaciologia, o uso inadequado do diploma pelo intermissivista demonstra claramente a não utilização da bússola consciencial, resultando no desvio existencial
e o não cumprimento das cláusulas pétreas da proéxis.
Terapeuticologia. A Proexoterapia, subcampo da Consciencioterapia, é recurso inteligente para a conscin acometida pela síndrome do diploma e interessada em alcançar a autocura.
Nesse contexto, o melhor a fazer é repensar a vida profissional com o foco na recuperação de
cons magnos do Curso Intermissivo, a fim de acertar o passo no atual momento evolutivo.
A aplicação das competências apreendidas nos cursos acadêmicos pode ser ferramenta útil e motivadora para a consecução da proéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do diploma, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
05. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
06. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
07. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
09. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
11. Duplocurso: Reeducaciologia; Homeostático.
12. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
13. Megacontraditoriedade: Contradiciologia; Nosográfico.
14. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
15. Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.
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NA SÍNDROME DO DIPLOMA OS MEIOS SÃO CONSIDERADOS FINS COMPROMETENDO A CONSECUÇÃO DA PROÉXIS. A CONSCIN LÚCIDA INVESTE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA COMO RECURSO OBJETIVANDO O COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já obteve diploma superior? Você é simples colecionador de diplomas ou obtém proveitos evolutivos com o emprego autoconsciente da atual
profissão?
Bibliografia Específica:
1. Fernandes, Pedro; Adultidade na Invéxis: Um Enfoque Multidisciplinar; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 13; N. 2; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 124 a 134.
2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 145 e 146.
3. Razera, Graça; Ferraro, Tânia; & Alcadipani, Stella; Desperticidade no Contexto da Invéxis; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 4; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2002; páginas 262 a 276.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 180
e 181.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 318 e 653.
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SÍNDROME DO ESTRANGEIRO
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do estrangeiro (SEST) é o conjunto de sinais ou sintomas evidenciando distúrbio psicossomático com estado mórbido de alienação, decorrente do quadro clínico de saudosismo de vivências extrafísicas positivas recentes (autoparaprocedência), acarretando
conflito existencial de inadequação e inadaptação ressomática à conscin intermissivista, homem
ou mulher.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra estrangeiro advém do idioma Francês
étranger, por meio de étrange, proveniente do Idioma Latim extraneus, “o que é de fora”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. SEST. 2. Síndrome de abstinência da autoparaprocedência. 3. Síndrome da saudade intermissiva. 4. Banzo consciencial. 5. Transtorno do estresse pós-traumático
(TEPT) na ressoma.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do estrangeiro, síndrome do estrangeiro
temporária e síndrome do estrangeiro duradoura, são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Estado de adaptação. 2. Condição adaptativa sadia. 3. Experiência
natural de socialização. 4. Autovivência participativa. 5. Estado de homeostase holossomática
pós-ressomática. 6. Senso de pertencimento social.
Estrangeirismologia: o restringimento ressomático limitando a performance de intermissivistas; o sentimento de dépaysement assombrando a manifestação consciencial; a analogia
da SEST com a hipótese de skin encapsulated ego; o susto da passagem direta da adolescência
para a vida adulta sans faire le pont; a sincronicidade do vocábulo estrañar significar sentir falta
de algo ou de alguém; a perda do sentido da vida (raison d‟ tre); a condição da persona non
grata; a situação de estar sempre mal à l‟aise, em qualquer ambiente ou contexto; a añoranza de
origem extrafísica; a vivência íntima constante de être mal dans sa peau.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à falta de lucidez relativa à autoparaprocedência intermissiva.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Identifiquemos as autanomalias. Autorrealismo evita autofrustrações. Autassistência: semente altruística. Indiferença cava isolamento. Autexemplos sadios fortalecem. Aproveitemos as adversidades.
Vicissitudes podem libertar. Vida: recapitulação contínua. Inquietação não. Aquiescência. Evitemos o trágico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal intermissivo; o hopensene pessoal autoproexológico; a fôrma holopensênica interassistencial; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização egofocal; os morbopensenes; a morbopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade egoica; os autobenignopensenes; a autobenignopensenidade; o materpensene interassistencial redescoberto; a autopensenidade linear; o desanuviamento
da auto-holosfera; a autopensenização auto e heteroassediante; a dinâmica autopensênica lábil.
Fatologia: o exílio dimensional relativo; a abstinência do CI explicando quadros conscienciais obscuros; a dificuldade pessoal de readaptação à vida humana; a viagem sem volta do uso
de drogas para sair do corpo; o chamado intermissivo malinterpretado; a melancolia intrafísica
(melin) precoce pós-ressomática; o choque ressomático ignorado; a família nuclear formada em
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função de débitos ego e grupocármicos; o choque paradigmático na SEST; o lado menos pior da
síndrome do estrangeiro auxiliando a manutenção da singularidade consciencial; a interpretação
equivocada do mandato auto e maxiproexológico confundido com visão religiosa do missionato;
a autoincompreensão consciencial quanto às próprias singularidades; a desorientação intrafísica
dos portadores e portadoras da SEST revelada na busca-borboleta; o autotemperamento artístico
diluindo a parapatologia consciencial no ambiente midiático; a personalidade teórica super inteligente simulando maturidade, contudo vítima da própria imaturidade afetivo-emocional; a genialidade encoberta pela inadequação às normas sociais vigentes; o possível macrossoma mutilado
por tatuagens e piercings; a escolaridade difícil; a carreira profissional complexa; as dores morais
de origem paragenética intratáveis pela Medicina oficial; o conflito evolutivo CI recente versus
atual existência humana; as experiências projetivas rememorativas do período intermissivo; a importância do uso da fórmula SEI em todos os contextos existenciais; o desconhecimento da autopesquisa recinológica dificultando a autoconsciencioterapia; a ausência de autocrítica impedindo
a isenção na heterocrítica; a reatualização do Manual Pessoal de Prioridades (MPP) pró-proéxis;
as convivências grupocármicas compulsórias; a holomemória polimática recuperada; a aplicação
da inteligência evolutiva (IE) pautando megadecisões de destino; a recaptura do trafor da habilidade tarística multividas aplicado na condição de autocuroterapia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de ferramenta para a estabilidade afetivo-emocional; os acoplamentos energéticos assistenciais favorecendo a autofixação intrafísica; o autoparapsiquismo considerado extensão da vida mental; a visita à parapsicoteca recuperada em fragmentos holomnemônicos pelo intermissivista; as disciplinas
intermissivas semirrememoradas; a labilidade autoparapsíquica favorecendo intrusões; a solidão
social e parassocial inexplicada; a falta da autoconscientização multidimensional (AM) dificultando o autentendimento; a importância da tenepes na condição de reconexão autoparaprocedencial;
o choque paracultural ressomático do intermissivista; a ausência de contato com as disciplinas extrafísicas e da convivência harmônica com amparadores e amizades raríssimas durante o CI gerando vazio existencial intrafísico; os paradiagnósticos holossomáticos e multidimensionais explicando a paraetiologia da SEST; o trafal da autadaptabilidade interdimensional sabotando desempenhos evolutivos; os males de natureza paragenética não contemplados nos compêndios científicos, nem nas enciclopédias fisicalistas; a inadaptação anulando potencialidades autoparapsíquicas; a reconexão com as Centrais Extrafísicas da Verdade (CEV), da Fraternidade (CEF) e da
Energia (CEE) amenizando o exílio ressomático dimensional temporário; o desenvolvimento da
docilidade parapsíquica autolúcida na remissão da SEST; a superdotação autoparapsíquica notória; a vivência do aqui-agora multidimensional; as ideias inatas aliviadoras recapturadas pelos
megacons; as evocações intermissivas saudosistas redimensionadas; o contrafluxo social enfrentado pelos intermissivistas, ainda ignorantes quanto à autoparaprocedência; a interassistencialidade
curando males da ruptura afetiva multidimensional temporária; a assiduidade decenal às dinâmicas parapsíquicas na condição de epicentro consciencial autolúcido qualificando o autodiscernimento; os fragmentos holomnemônicos intermissivos confirmados sobre a participação em grupos volitativos; as parexcursões interplanetárias didáticas impregnando o senso antiegoico de
Universalismo nos neointermissivistas, de modo indelével.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atração ressomática–irresistibilidade; o sinergismo intenção-volição; o sinergismo intelectivo taquipsiquismo–flexibilidade autocognitiva; o sinergismo interconsciencial; o sinergismo minipeça-equipex; o sinergismo familiar.
Principiologia: os princípios intermissivos; a colisão entre princípios evolutivos do CI,
os valores sociais humanos e as metas autoproexológicas; o princípio da adaptabilidade; o princípio da descrença (PD); o princípio da amparabilidade; o princípio da evolução grupal; o princípio do omniquestionamento; o princípio da coletividade; o princípio da grupalidade; o princípio do descarte do imprestável.

Enciclopédia da Conscienciologia

20665

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código vigente; o Código Penal; os códigos conscienciológicos interpares; o código
parassocial; o código interconviviológico; o código paracultural.
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da completude existencial (compléxis); a teoria da melancolia intrafísica (melin); a teoria da melancolia extrafísica (melex); a teoria dos
múltiplos egos; a teática da autocura através da reconciliação.
Tecnologia: a técnica autopesquisística antonimológica; as técnicas conscienciométricas; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); os princípios embasadores das técnicas de
viver evolutivamente; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica do “isso não é para
mim”; as técnicas parapedagógicas; as técnicas consciencioterapêuticas; a técnica de mobilização básica de energias (MBE).
Laboratoriologia: o autolabcon desperdiçado; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia.
Efeitologia: o efeito halo das interassistências prestadas; o efeito halo da autassistência
aplicada; o efeito halo da autocompreensão consolidada; o efeito halo da harmonização íntima
conquistada; o efeito halo do amparo extrafísico recebido; o efeito halo gratificante da colheita
intrafísica identificada; o efeito halo dos propósitos cosmoéticos mantidos.
Neossinapsologia: as neossinapses autadaptativas; as neossinapses para-humanitárias;
as neossinapses parassociológicas; as neossinapses gratulatórias; as neossinapses autointegrativas; as neossinapses autexplicativas.
Ciclologia: o ciclo das transmigrações planetárias; o ciclo grupocármico da autovitimização; o ciclo ansiedade-impulsividade-precipitação; o ciclo da recomposição; o ciclo da libertação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo civilizatório.
Enumerologia: a autocura a partir do autoparapsiquismo; a autocura a partir da interassistência; a autocura a partir da mudança autotemperamental; a autocura a partir do altruísmo;
a autocura a partir do EV; a autocura a partir das autorretrocognições; a autocura a partir da
gesconografia ininterrupta.
Binomiologia: o binômio viver-conviver; o binômio docência-assistência; o binômio erro-acerto; o binômio mitos-dogmas; o binômio sociabilidade-parassociabilidade; o binômio relevar-revelar; o binômio reurbin-reurbex.
Interaciologia: a interação previsto-realizado; a interação ações intrafísicas–consequências extrafísicas; a interação emoções-perturbações; a interação ressoma-dessoma; a interação pensamento-sentimento-energia; a interação autocritiatividade-heterocriticidade; a interação Humanidade–Para-Humanidade.
Crescendologia: o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo autoproéxis-maxiproéxis; o crescendo autoconfiança-autorrealização; o crescendo participação-paraparticipação;
o crescendo autoconscientização-autossuperação; o crescendo autaceitação–flexibilidade;
o crescendo dia-semana-mês-ano-século; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio cons-adcons-megacons; o trinômio intelecção-intelectualidade-IE; o trinômio conceder-repartir-compartilhar; o trinômio CEV-CEF-CEE; o trinômio lógica-coerência-harmonia; o trinômio repressão-transgressão-perversão; o trinômio preconceituações-superstições-estigmatizações.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência-autonomia; o polinômio razão-visãocontextualização-cosmovisão; o polinômio reurbanização-reeducação-regeneração-ressoci-
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alização; o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio soma-macrossoma-retrossoma-mnemossoma; o polinômio MBE–tenepes–projetabilidade autolúcida–dinâmica parapsíquica.
Antagonismologia: o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo autopotencial / autoirrealização; o antagonismo instinto / lógica; o antagonismo adaptabilidade / inadaptabilidade; o antagonismo reatividade / recin; o antagonismo racionalização / racionalidade; o antagonismo sectarismo / seletividade.
Paradoxologia: o paradoxo de o desterro do intermissivista não ter relação direta com
o Planeta Terra; o paradoxo de a superdotação consciencial poder ser restringida pela ressoma;
o paradoxo da saudade de personalidades, aparentemente “desconhecidas”; o paradoxo de a autocompetividade eliminar a heterocompetividade; o paradoxo de o autoimperdoamento poder ser
autolibertário; o paradoxo do egoísmo altruísta do assistente cosmoético; o paradoxo de o modo
disfuncional poder ser funcional em outro contexto; o paradoxo da infiltração cosmoética.
Politicologia: a autodiscernimentocracia; a autolucidocracia; a meritocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a eliminação da autocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis imperativas da ressoma
compulsória; a lei do maior esforço evolutivo gravada no paracérebro dos intermissivistas; a lei
das cláusulas pétreas autoproexológicas; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da hierarquia evolutiva; a lei dos méritos evolutivos.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a pseudossociofobia incompreendida; a conviviofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a SEST (1989) enquanto teoria conscienciológica original ainda não refutada pela ciência materialista (Ano-base: 2017); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome de Asperger; a síndrome de Mowgli; a síndrome de adaptação geral; a síndrome do autismo; a síndrome
do ET.
Maniologia: a mania da autossubestimação; a riscomania levando a vida ao limite.
Holotecologia: a ressomatoteca; a proexoteca; a invexoteca; a recexoteca; a consciencioterapeuticoteca; a parapsicoteca; a socioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Recinologia; a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Proexologia; a Conscienciometrologia; a Invexologia; a Parassociologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin indaptada; a conscin autovitimizada; a conscin saudosista suicida; a consciex transmigrada; a personalidade borderline; a criança black sheep; o indivíduo considerado outsider; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o piloto estadunidense Charles Augustus Lindberg (1902–1974); o piloto francês Antoine de Saint-Exúpery (1900–1944); o estadunidense pioneiro da exploração espacial Edgard D. Mitchell (1930–2016); o filósofo orientalista inglês Alan Watts (1915–1973);
o escritor e filósofo inglês Colin Wilson (1931–2013); o neointermissivista; o evoluciente; o adolescente farlelu; o filho chamado ET; o jovem incompreendido apelidado freaky; o rapaz tido na
condição de pirado; o pré-serenão vulgar; o menino dingue; o buscador-borboleta; o ex-colega do
CI; o agente retrocognitor; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o autoproexista; o autor
conscienciológico tarístico; o reeducador; o parapedagogo; o recinólogo; o inversor existencial;
o reciclante existencial; o gesconógrafo; o projecioterapeuta; o projetor consciente; o consciencioterapeuta; o tenepessista; o ofiexista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o autoproexista; o maxiproexista; o intelectual conscienciólogo; o comunicólogo; o maxidissidente ideológico autocrítico;
o duplista; o duplólogo; o homem de ação; o epicon autolúcido; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
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Femininologia: a neointermissivista; a evoluciente; a adolescente farfelue; a filha chamada ET; a jovem incompreendida apelidada freaky; a moça tida na condição de pirada; a pré-serenona vulgar; a menina dingue; a buscadora-borboleta; a ex-colega do CI; a agente retrocognitora; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a autoproexista; a autora conscienciológica
tarístico; a reeducadora; a parapedagoga; a recinóloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a gesconógrafa; a projecioterapeuta; a projetora consciente; a consciencioterapeuta; a tenepessista; a ofiexista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a autoproexista; a maxiproexista; a intelectual consciencióloga; a comunicóloga; a maxidissidente ideológica; a duplista; a duplóloga; a mulher de ação; a epicon autolúcida; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interdimensionalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do estrangeiro temporária = o quadro de inadaptação ressomática vivenciado pelos portadores e portadoras da SEST apenas no período infantil e / ou adolescente; síndrome do estrangeiro duradoura = o quadro de inadaptação ressomática levado pelos
portadores e portadoras da SEST até a idade adulta.
Culturologia: a cultura da autonomia; a cultura da heteronomia; a cultura da interdependência; a cultura da dependência; a cultura da independência; a cultura da interassistencialidade; a cultura da solidariedade; a cultura da indiferença social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do estrangeiro, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Adaptação cognopolita: Adaptaciologia; Neutro.
04. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
05. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
07. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
08. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
10. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
11. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
12. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Parapsicoteca autoparaprocedencial: Autoparaprocedenciologia; Homeostático.
14. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.
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A REMISSÃO DA SÍNDROME DO ESTRANGEIRO (SEST),
PODERÁ SER ALCANÇADA PELA CONSCIN PORTADORA
POR MEIO DA PROJETABILIDADE LÚCIDA, DA AUTOPESQUISA ANTIEGOICA E DA TENEPES INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou episódios relativos à SEST? Desde
quando? Com qual frequência?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª Ed. Marina
Thomaz; pref. 2ª Ed. Daniel Muniz; pref. 3ª Ed. Cristina Arakaki; pref. 4ª Ed. Allan Gurgel; rev. Marcelo Bellini; 368
p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.;
1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 websites;
glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm;
enc.; sob.; 4a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 16, 27, 33, 45, 47, 71,
122, 256, 264 e 270.
02. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revs.Ana Bomfim; 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 13 a 312.
03. Ramos Filho, Osmar; Cristo Espera por ti: Edição Crítica e Comentada por Osmar Ramos Filho; Romance do Espírito de Honoré de Balzac; psicografado por Waldo Vieira; revs. Eduardo Ferreira; Erotides Louly;
& Waldson Dias; 370p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 341.
04. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Malu Balona; revs. Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Marcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 3 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 43, 52 e 68.
05. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 6.
06. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo;
1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 500.
07. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 499, 581 e 653.
08. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 562 e 901.
09. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 65.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 121.
11. Idem; Técnica de Viver; (Pelo Espírito de Kelvin Van Dine); 186 p.; 60 caps.; 60 ilus.; 18,5 x 13,5 cm;
br.; 8ª Ed.; Comunhão Espírita Cristã (CEC); Uberaba, MG; 1991; páginas 18, 38, 43, 50, 52, 87, 112, 126, 148, 151
e 184.
12. Xavier, Francisco Cândido; Libertação (Pelo Espírito de André Luiz); 264 p.; 20 caps.; 1 enu.; 18 x 14
cm; br.; 7ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 7 a 230.
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SÍNDROME DO HERÓI
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do herói é a condição patológica caracterizada pela manifestação imatura da conscin, homem ou mulher, autoiludida quanto à própria força em transpor obstáculos e salvar o mundo com as próprias mãos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra herói deriva também do idioma Grego, heros, “chefe; nobre; semideus; herói, mortal elevado à classe dos semideuses”. Apareceu no
Século XV.
Sinonimologia: 1. Quadro sindrômico do falso pode-tudo. 2. Sintomatologia do pretenso ser perfeito. 3. Sintomatologia do semideus.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome aguda do herói e síndrome crônica
do herói são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Exemplarismo cosmoético. 2. Serenidade evolutiva.
Estrangeirismologia: a Heroic Age grega; o youxia; o knight-errant; o quest; o demigod; a admiração infantil pelos magical powers dos superheroes; o risk-taking; a risk addiction.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do salvacionismo; o holopensene pessoal do assistencialismo; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; a falta de cosmopensenidade; a unilateralidade pensênica; o holopensene da cobaiagem multidimensional; o holopensene da paz; os benigopensenes; a benignopensenidade; os cosmospensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: as imaturidades assistenciais do pseudossalvador; a necessidade de fazer média sem medir esforços; o ato de nunca dizer não; a falta de Universalismo; o fomento da gurulatria; as interprisões geradas ao seguir mandamentos das religiões incentivadoras das práticas anticosmoéticas exageradas de culto a ídolos; a estagnação na tacon; a necessidade de ser santificado;
os vícios enquanto despriorização evolutiva da conscin imatura; a necessidade arrogante do líder
pretensamente intocável em decidir pelos outros; o incentivo à prática de automimeses antievolutivas; os pseudoganhos; o paradigma dogmático antievolutivo do homem-bomba; a necessidade
descontrolada de defender o lado mais fraco; o salvacionismo explícito nas relações familiares;
a imaturidade do jovem militar, ansioso por servir ao quartel; as artes marciais enquanto manifestação de automimeses fomentadoras da síndrome do herói; a violência generalizada do herói;
a consciência ignorante e incauta às manipulações, cometendo atrocidades em nome do heroísmo;
a falsa salvação do suicida-herói; o intermissivista, ex-combatente heroico, na condição de autexemplarista cosmoético, buscando reparar erros do passado; a guerra enquanto delatora da falta
de visão de conjunto da realidade evolutiva das consciências; o incentivo ao pacifismo; a docência conscienciológica enquanto recurso possibilitador da superação do heroísmo bélico; a visão de
conjunto enquanto otimizadora assistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção consciente enquanto meio de reprogramação assistencial; a projeção vexaminosa, enquanto termômetro
do atual momento evolutivo; o grupão extrafísico a ser resgatado; a atuação do guia amaurótico;
as conexões parapatológicas geradas pelas imaturidades assistenciais; a irresponsabilidade da
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conscin ectoplasta incauta quanto às práticas antiassistenciais; a energia consciencial (EC) parapatológica; as consbéis teoterroristas na condição de consciexes assediadoras auxiliando os fanáticos a tomarem o poder; a paragenética da conscin portadora de síndrome do herói denotando
o comprometimento do passado; o autoperdão possibilitador do regaste na Baratrosfera; o ato de
o ex-algoz assistir ex-vítima na Baratrosfera melhorando o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); a reciclagem da consciex, ex-assediadora, facultando a atuação, ombro a ombro, com os
amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa–reciclagem existencial; o sinergismo cicatriz-paracicatriz; o sinergismo crise existencial–alavancagem evolutiva.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descrença (PD);
o princípio de ser sempre tempo de mudar; os princípios éticos, distantes da Cosmoética Universal; o princípio da inseparatibilidade grupocármica.
Codigologia: a manutenção da síndrome do herói pela ausência do código pessoal de
Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria de o menos doente assistir ao mais doente; a teoria das interprisões grupocármicas; teoria dos Serenões enquanto exemplo a ser seguido.
Tecnologia: a eliminação das técnicas espúrias de seduções interconscienciais; a falta
de técnica gerando prejuízo à atuação assistencial; a técnica de pensar ao modo do Serenão;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da tenepes.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); o laboratório conscienciológico da Paz, no campus de Pesquisa do
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) / Saquarema, RJ.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito do desvio da proéxis; o efeito das interprisões grupocármicas;
o efeito patológico da manipulação energética norteada pela anticosmoética.
Neossinapsologia: o paradigma religioso incrustado na holomemória, limitando a geração de neossinapses autevolutivas e interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo desconforto-autenfrentamento; o ciclo
sementeira-colheita.
Enumerologia: a consciência imatura; o riscomaníaco; o salvador da pátria; o guerreiro;
o genocida; o guia amaurótico; a consréu.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio patológico santificação-interprisão; o binômio egão-orgulho; o binômio expectativa-recompensa; o binômio força presencial espúria–manipulação consciencial; o binômio mito-mentiras.
Interaciologia: a interação patológica consolação-interprisão; a interação homeostática esclarecimento–liberdade consciencial.
Crescendologia: o crescendo evolutivo tacon-tares; o crescendo assediador-amparador; o crescendo desconforto-autopesquisa.
Trinomiologia: o trinômio ansiedade–assistencialismo–pé na jaca.
Antagonismologia: o antagonismo guru / amparador; o antagonismo agradar / desagradar; o antagonismo autopesquisa / lavagem cerebral.
Paradoxologia: o paradoxo religioso da humildade orgulhosa.
Politicologia: a falta de democracia; a discernimentocracia; a Parapoliticologia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de maior esforço enquanto otimizador das reciclagens assistenciais.
Filiologia: a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a cosmopensenofilia; a lucidofilia;
a autopesquisofilia; a priorofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a discernimentofobia; a recinofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do herói; a síndrome do justiceiro; a síndrome de messias.
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Maniologia: o descarte da mania de agradar; a mania de querer fazer justiça com as próprias mãos; a mania de querer salvar o mundo; a mania de não saber dizer “não”; a mania de não
mostrar fraquezas.
Mitologia: o mito do herói; o mito de matar os infiéis levar ao reino dos céus.
Holotecologia: a convivioteca; a grafopensenoteca; a patopensenoteca; a desassedioteca; a mentalsomatoteca; a dogmaticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Etologia; a Antropologia; a Psiquiatria; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Parassociologia;
a Assistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consbel; a consréu; a conscin interprisoneira; a consciência fanática.
Masculinologia: o herói; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o homem
considerado santo; o guru; o religioso fanático profissional; o santinho do pau oco; o guerreiro
ideativo; o defensor dos fracos e oprimidos.
Femininologia: a heroína; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a mulher
considerada santa; a guru; a religiosa fanática profissional; a santinha do pau oco; a guerreira ideativa; a defensora dos fracos e oprimidos.
Hominologia: o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens
dogmaticus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens insensatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome aguda do herói = a atitude salvacionista esporádica do jovem
ingênuo, pretendente a redimir os males do mundo; síndrome crônica do herói = a atitude salvacionista prolongada do militar atroz, insistente em fazer justiça com as próprias mãos.
Culturologia: a cultura do salvacionismo; a cultura da celebridade religiosa.
Taxologia. De acordo com a Etologia, eis, entre outros, na ordem alfabética, 3 tipos de
personalidade cultuados no universo do imaginário infantil da Socin, contribuindo à manutenção
do holopensene da síndrome do herói:
1. Herói clássico: os supostos poderosos redentores das maldições (mais comuns).
2. Herói guerreiro: os beligerantes aniquiladores dos inimigos.
3. Herói místico: os venerados mágicos protetores de necessitados.
Atrocidades. Segundo a Historiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 eventos de barbárie da História Humana, denotando a síndrome do herói:
01. Cruzadas.
02. Extermínios em massa.
03. Homens-bomba.
04. Honra Samurai.
05. Inquisição.
06. Macarthismo.
07. Máfia.
08. Militarismo.
09. Nazismo.
10. Revolução Chinesa.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do herói, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
05. Banco da salvação: Salvaciologia; Nosográfico.
06. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
07. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
08. Impossibilidade de omnicomprazimento: Conviviologia; Neutro.
09. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
10. Jogo da Religião: Holomaturologia; Nosográfico.
11. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
12. Síndrome da autossantificação: Parapatologia; Nosográfico.
13. Síndrome do justiceiro: Parapatologia; Nosográfico.
14. Tacon: Interassistenciologia; Neutro.
15. Taxa afetiva: Psicossomatologia; Nosográfico.

A SUPERAÇÃO DA SÍNDROME DO HERÓI POSSIBILITA
À CONSCIN PORTADORA ADENTRAR NA COSMOÉTICA,
RESPEITANDO A SI MESMA E AO NÍVEL EVOLUTIVO DAS
DEMAIS CONSCIÊNCIAS, DE MANEIRA PACÍFICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica sinais da síndrome do herói na automanifestação, no dia a dia? Em caso afirmativo, qual autoinvestimento vem fazendo para superá-la?
Bibliografia Específica:
1. Asnis, Nelson; Homem Bomba: O Sacrifício das Pulsões; pref. Léo Gerchmann; 160 p.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; 21 x 14 cm; br.; Buqui Editora; Porto Alegre, RS; 2009; páginas 111 a 142.
2. Baigent, Michael; & Leigh, Richard; A Inquisição (The Inquisition); trad. Marcos Santarrita; 348 p.; 16
caps.; 23 ilus.; 314 notas; 97 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Imago; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 111 a 113.
3. Power, Samantha; O Homem que queria Salvar o Mundo: Uma Biografia de Sergio Vieira de Mello
(Chasing the Flame: Sergio Vieira de Mello and the Flight salve the World); revisoras Marise S. Leal; & Valquíria Della
Pozza; trad. Ivo Korytowski; 668 p.; 3 partes; 22 caps.; 24 enus.; 64 fotos; 1 lista de entrevistas; 2 mapas; 1 website; 850
notas; 23,5 x 16 x 3,5 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2008; páginas 22, 23 e 295 a 298.
4. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 39 a 42.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 388 a 397.
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SÍNDROME DO HIPERCONSUMISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do hiperconsumismo é a reação patológica exagerada, ilimitada
e insaciável da conscin, homem ou mulher, de consumir de modo desatinado, especialmente artigos supérfluos, nímios, exorbitantes, desabalados, desmedidos, desprioritários e desnecessários
para o verdadeiro bem-estar consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição hiper procede do mesmo idioma Grego, hyper, “acima; acima de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para
lá de”. Apareceu, no idioma Português, no Século XVII. A palavra consumir deriva do idioma
Latim, consumere, “gastar; comer; destruir; empregar; esgotar; morrer; dar cabo de; exaurir”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou
princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de;
ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
O vocábulo consumismo apareceu em 1981.
Sinonimologia: 01. Síndrome do consumismo paroxístico. 02. Síndrome do turboconsumismo. 03. Obsessão consumista. 04. Delírio comprista. 05. Perdularismo intrafísico. 06. Autoperdologia. 07. Superfluidade consciencial. 08. Insaciabilidade material. 09. Ambição anticosmoética. 10. Desviacionismo proexológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados da palavra consumo: arquiconsumismo; autoconsumo; consumação; consumada; consumado; consumar; Consumerologia; consumibilidade; consumição; consumida; consumido; consumidor; consumidora; consumir; consumismo; consumista; consumível; consumpção; consumptibilidade; consumptível; consumptivo; consumpto; cosmoconsumismo; hiperconsumismo; hiperconsumo; megaconsumismo;
omniconsumismo; panconsumismo; superconsumismo; turboconsumismo; ultraconsumismo.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do hiperconsumismo, síndrome do hiperconsumismo agudo e síndrome do hiperconsumismo crônico são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Consumo consciente. 02. Comedimento financeiro. 03. Parcimônia intrafísica. 04. Previdência consciencial. 05. Poupança evolutiva. 06. Frugalidade complexa.
07. Antiperdularismo. 08. Automoderação existencial. 09. Sustentabilidade planetária. 10. Lucidocracia.
Estrangeirismologia: o mercado prêt-à-porter; a eterna busca pelo dollar sign; o fast
food; o locus of control (loc) externo; o mise-en-scène; o hábito de comportar-se ad ostentationem; o fácies blasé; a ditadura do photoshop; o glamour; as sales; o waste of money; o artigo ersatz; os lobbies; o mercado em expansão dos kidults; o establishment capitalista; os excessos insaciáveis de Wall Street; a alternativa do downshifting; a auri sacra fames.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopriorologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Consumismo: cons sumidos?
Coloquialismo: o ato de tirar a barriga da miséria; o ato de nadar de braçada; a pompa
e circunstância; a queima de estoque incitando à queima de dinheiro; o hábito de querer abraçar
o mundo com os braços, as pernas e os dentes; o ato de brincar em serviço na consecução proexológica.
Proverbiologia. Eis provérbio da antiguidade capaz de se antepor às loucuras do hiperconsumismo moderno: – Vivitur parvo bene.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Intrafisicologia; os patopensenes; a patopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os vacuopensenes; a vacuopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade;
os entropopensenes; a entropopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; a atual pressão holopensênica pró-consumismo; o holopensene pessoal da
imoderação nas aplicações dos recursos intrafísicos.
Fatologia: o hiperconsumismo enquanto patologia consciencial hodierna; a consumibilidade doentia; insaciabilidade materiológica; a mentalidade perdulária; as contas pessoais suntuárias; as preciosidades míopes; a busca artificial de levantadores da autestima; a autoimagem
distorcida; as compras motivadas por autoindulgências; o desejo por artigos denotadores de prestígio social; o status enquanto fim; a suntuosidade; a pomposidade; a ostentação; o luxo; a opulência; o esbanjamento; a uberdade; os microinteresses; o ato de tornar as crianças mais consumidoras e os consumidores mais crianças; a demonstração conscienciométrica do nível de maturidade emocional através dos itens de consumo; os estudos sociológicos do Homo consumericus;
a manipulação propagandística anticosmoética; a teatralidade da vida; a devoção à determinadas
marcas multinacionais; o consumismo paroxístico enquanto causa frequente do corre-corre moderno; a massificação das frivolidades; a felicidade mercantilizada; o império do efêmero; o reino
do agora; a hiperinflação dos modismos onipresentes; a substituibilidade mercadológica; a indústria da pirataria; as liquidações tidas como imperdíveis; a falta de desconfiômetro; o semancol
manco; os padrões estéticos e etológicos difundidos na mídia; o desperdício dos aportes proexológicos; o ato de brincar de viver; os excessos atuais gerando arrependimentos porvindouros; as
investigações da Economia Comportamental; os Devedores Anônimos (D. A.); as datas comemorativas de cunho eminentemente consumista; as gescons ectópicas visando somente o lucro; os
custos imediatos e mediatos do hiperconsumismo para o planeta Terra; a defasagem crescente
(gap) entre as conscins apressadas em evoluir (intermissivistas) e aquelas apressadas em consumir (consumistas).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética ociosa; a ausência de sensibilidade parapsíquica própria do cascagrossismo; o autesbanjamento ante a parapreceptoria; o hiperconsumismo enquanto neo-hábito doentio capaz de engolir
e acobertar hábitos paragenéticos produtivos (retrotrafores); o peso holocármico do perdularismo
intrafísico; as ECs malgastas; a profusão de bagulhos energéticos domésticos; os cuidados ambientais cosmoéticos de hoje garantindo a qualidade de vida das próximas gerações de conscins
e consciexes ressomantes, incluindo o próprio autorrevezamento multiexistencial lúcido.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autoinsatisfação-heteroexploração; o sinergismo pseudoadministração pessoal–extrodeterminação comercial; o sinergismo busca desenfreada de patrimônio–colheita mediata de pandemônio; o sinergismo hiperconsumismo–faixa etária; o sinergismo reciclagem intraconsciencial–reciclagem ambiental; o sinergismo autoconsciência intermissiva–autoprofilaxia proexológica; o sinergismo ludopatia-hiperconsumismo.
Principiologia: o princípio da frugalidade paradoxal; o princípio de o domínio subcerebral potencializar a autexpressão racional; o princípio do sabendo usar não irá faltar; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo desperdiçado; o princípio anticosmoético
“se pagar em, que mal tem”; a atenção constante quanto ao princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio evolutivo da acuidade nas autopriorizações.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) negligenciado; a necessidade de
atualização da autocosmoeticidade no código de conduta pessoal em função das transformações
sociais modernas; a troca infantil dos valores intermissivos perenes (códego) pelos valores consumistas fugazes.
Teoriologia: a teoria da Era da Fartura; a teoria dos Cursos Intermissivos (CI) desprezada; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria das consréus; a teoria da seriéxis; a teoria da reurbex; a teoria contemporânea da Era do Vazio.
Tecnologia: as técnicas de administração do patrimônio econômico-financeiro; a antitécnica de viver; as técnicas publicitárias persuasivas anticosmoéticas; as técnicas de venda do
ciberconsumismo; a técnica de autorreflexão de 5 horas aplicada à qualificação da autotemperança; a técnica de evitação da cultura inútil; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica visando
a autorreeducação consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico
da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico
da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível
da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito ansiogênico gerado pelas propagandas modernas; o efeito patológico resultante da desídia proexológica; o efeito assediador dos bagulhos energéticos; o efeito
cascata (marginal) do hiperconsumismo; o efeito fastidioso do intrafisicalismo; os efeitos ambientais do consumismo; os efeitos ilusórios da vida humana.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas desperdiçadas.
Ciclologia: o ciclo viver para consumir–consumir para viver; o ciclo vicioso hiperconsumismo-dívidas-juros-workaholism; o ciclo ambivalente aumento da renda pessoal–aumento do
padrão de vida pessoal; o ciclo de desperdício das autopotencialidades; o ciclo fartura-carência;
o ciclo impérios-bancarrotas; o apedeutismo quanto ao ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o hiperindividualismo; o hiperexploracionismo; o hipercapitalismo;
o hiperexibicionismo; o hipermonetarismo; o hiperpropagandismo; o hiperfutilitarismo. O arquiconsumismo; o superconsumismo; o turboconsumismo; o ultraconsumismo; o megaconsumismo;
o panconsumismo; o cosmoconsumismo; o omniconsumismo.
Binomiologia: o binômio economia de bens–economia de males; o binômio Proxêmica-Cronêmica; o binômio jactância-aberrância; o binômio sucesso intrafísico–sucesso extrafísico;
o binômio luxo-lixo; o binômio boavidismo-melin; o binômio comparar-comprar; o binômio pegada ecológica–assinatura pensênica; o binômio inadimplência financeira–inadimplência proexológica.
Interaciologia: a interação hiperconsumismo-monarquismo; a interação hiperconsumismo-hiperegoísmo; a interação brasonaria-logotipia; a interação energia-economia; a interação
frustração-consumismo; a interação autoconsumo-autorresponsabilidade; a interação autoconvivência–convivência grupal–convivência ambiental; a interação previsão-provisão; a interação
efemeridade material–enfermidade consciencial.
Crescendologia: o crescendo hiperconsumismo-endividamento-depressão; o crescendo
abuso-fastio-desuso; o crescendo patológico ganhar mais–gastar mais; o crescendo hiperconsumismo-poluição; o crescendo sociológico consumo familiar–consumo individualizado; o crescendo sociedade de consumo–saciedade de consumo; o crescendo etológico carência-incoerência.
Trinomiologia: o trinômio irreflexão-afobação-precipitação; o trinômio cultura-estereótipos-subjetividade; o trinômio robéxis-incompléxis-melex; o trinômio poder-prestígio-posição;
o trinômio reciclagem-reeducação-ressocialização; o trinômio Politicologia-Sociologia-Economia; o trinômio círculo social–ciclo social–circo social.
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Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo;
o polinômio olhar-postura-voz-gesto; o polinômio ganância-arrogância-exorbitância-beligerância; o polinômio dinheiro-poder-sexo-drogas; o polinômio autopatia-autocorrupção-autoficção-autassédio; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio observação-exame-interpretação-julgamento.
Antagonismologia: o antagonismo ser / ter; o antagonismo transitoriedade material
/ perenidade evolutiva; o antagonismo hiperconsumismo habitual / sustentabilidade ambiental;
o antagonismo status social / status evolutivo; o antagonismo umbigão do egão / centrifugação
do egão; o antagonismo necessitados sem renda / abastados sem necessidades; o antagonismo
mão-furada / mão-posta; o antagonismo ser disperso / ser desperto; o antagonismo ganância de
poucos / perda de muitos; o antagonismo economia de consumo / economia de investimento.
Paradoxologia: o paradoxo etológico do big shot miserê; a condição paradoxal de
quem se contenta com o pouco material efêmero para alcançar o muito consciencial permanente;
o paradoxo exemplarista da frugalidade pessoal na Era da Fartura.
Politicologia: a sabotagem às políticas socioeconômicas de distribuição de renda.
Legislogia: as leis do código de defesa do consumidor.
Filiologia: a autofilia.
Fobiologia: a neofobia antievolutiva.
Sindromologia: a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da robotização existencial; a síndrome do narcisismo; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do alpinismo social; a síndrome
de Peter Pan; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a consumomania; a dromomania; a riscomania; a internetmania; a tecnomania; a doxomania; a megalomania.
Mitologia: o mito comercial do financiamento “sem juros”.
Holotecologia: a intrafisicoteca; a nosoteca; a psicopaticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a socioteca; a biografoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sindromologia; a Sociologia; a Consumerologia; a Paracronologia; a Parassociologia; a Perdologia; a Enganologia; a Psicossomatologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin baratrosférica; a consréu ressomada; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; o ser antiassistencial; a conscin frívola; a conscin multívola; a conscin bon-vivant.
Masculinologia: o hiperconsumista; o playboy; o milionário; o perdulário; o leviano.
Femininologia: a hiperconsumista; a dondoca; a milionária; a perdulária; a leviana.
Hominologia: o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo
sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens mesmeticus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens
omissor.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do hiperconsumismo agudo = a vivenciada pela conscin, homem ou mulher, ao longo de 1 final de semana; síndrome do hiperconsumismo crônico = a vivenciada pela conscin, homem ou mulher, ao longo de, pelo menos, 1 decênio.
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Culturologia: a cultura do perdularismo; a cultura da money society.
Sintomatologia. Atinente à Parassemiologia, a síndrome do hiperconsumismo é caracterizada, principalmente, pela manifestação de 1 ou mais dos 10 sinais e sintomas holossomáticos
enumerados, aqui, na ordem alfabética das palavras-chave:
01. Admiração: o fato de necessitar constante admiração alheia para se sentir bem, direcionando excessiva energia, tempo e dinheiro para manter as aparências.
02. Ansiedade: o fato de se sentir ansioso(a) ao não frequentar shoppings, centros comerciais ou lojas de consumo usual.
03. Arrogância: o fato de atribuir a si direito ou privilégio superior às demais pessoas,
assumindo atitude prepotente, cabotina e hiperindividualista na convivialidade diária.
04. Compulsão: o fato de se impor, de modo irracional e constante (insaciabilidade),
objetos e bens para consumo, mesmo sem necessitar dos produtos adquiridos, compondo verdadeiro arsenal de inutilidades ou excentricidades ectópicas (bagulhismo energético).
05. Endividamento: o fato de apresentar despesas muito superiores às próprias necessidades, excedendo sobremodo às reservas financeiras e aos estoques racionais de itens para manutenção pessoal e familiar.
06. Exploração: o fato de assumir postura exploradora e manipuladora em relação aos
outros, a fim de obter vantagens, dinheiro ou posição favorecedora do status social almejado.
07. Inveja: o fato de manifestar inveja em relação às conscins portadoras de classe política, social e / ou econômica almejadas, pagando qualquer preço para obter tal condição.
08. Marcas: o fato de consumir marcas denotadoras de luxo e prestígio social, constituindo-se em fiel seguidor(a) dos ditames de determinada empresa multinacional.
09. Merecimento: o fato de acreditar ser “especial”, com grande sensação de autengrandecimento, justificando o consumismo desenfreado de presentes destinados a si mesmo(a).
10. Modismos: o fato de acompanhar pari passu a moda, movendo-se a partir das tendências de comportamento impostas pelo mercado.
Tipologia. Com base na Intrafisicologia, a fim de aprofundar o tema em debate, eis, por
exemplo, listados na ordem alfabética dos termos relacionados, 10 tipos de superconsumismos
modernos:
01. Alucinógeno: o amplo e praticamente irrestrito acesso a toda gama de drogas ilícitas; a universalização social dos dependentes; o crescimento da produção, consumo e opções de
substâncias euforizantes bioquímicas; o hiperconsumismo alucinógeno.
02. Cirurgia: o boom de cirurgias plásticas; o hipermaterialismo somático; a compra do
autorrejuvenescimento; a superindústria da beleza; o soma-objeto; o hiperconsumismo estético.
03. Conhecimento: a crescente precificação do saber; a industrialização da Educação;
o fortalecimento crescente das instituições particulares de ensino; a superespecialização cognitiva; o hiperconsumismo informacional.
04. Criança: o mercado infantil expoente; a consumerização da criança; o superconsumidor mirim; os pequenos ditadores; as campanhas direcionadas de marketing; o hiperconsumismo infantil.
05. Entretenimento: a explosão da indústria do lazer; os videogames viciantes; a superestimulação sensorial; a comercialização dos passatempos; a hiperoferta dos divertimentos;
a busca incessante pelo ócio; o hobby enquanto conduta-padrão; o hiperconsumismo hedonista.
06. Prestígio: as tentativas de elevar o status social a partir da compra objetal; o fetichismo pelas supermarcas modernas; a ansiedade pelos neolançamentos da moda; a crescente devoção às logomarcas; o hiperconsumismo simbólico.
07. Religião: as neosseitas modernas; o mercado da alma; o dízimo crescente; a venda
de neoindulgências; a superprodução dos rituais; o hiperconsumismo religioso.
08. Remédio: os neomedicamentos psicotrópicos; as pílulas da alegria; as farmácias da
felicidade; os remédios pró-desempenho sexual; o superfaturamento bioquímico; o hiperconsumismo farmacológico.
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09. Sexo: a erotização dos costumes; a pornografia televisiva, cinematográfica e cibernética; os relacionamentos fugazes com efeitos colaterais duradouros; a ficação contínua; o turismo sexual; as epidemias de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs); a superexploração da
juventude; o hiperconsumismo sexual.
10. Tecnologia: o avanço tecnológico diário; as tecnologias vendedoras de neotecnologias; os smartphones; os tablets; a superconectividade; o hiperconsumismo tecnológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do hiperconsumismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
02. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
05. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
06. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
07. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Irresponsabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Maniologia: Parapatologia; Nosográfico.
11. Papel social: Sociologia; Neutro.
12. Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
13. Sociofilia evolutiva: Sociologia; Neutro.
14. Status: Conviviologia; Neutro.
15. Venda interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A SÍNDROME DO HIPERCONSUMISMO CARACTERIZA-SE
POR ÓBVIA ALIENABILIDADE EGOCÊNTRICA, ASSENTADA
NAS AUTOINSEGURANÇAS CRÔNICAS, CABENDO A CADA
1 DE NÓS EXEMPLARISMO LÚCIDO PERANTE TAL FATO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta a síndrome do hiperconsumismo? Ou
já fornece exemplos de consumo lúcido, responsável e prioritário para a consecução da autoproéxis?
Bibliografia Específica:
01. Barber, Benjamin R.; Consumido: Como o Mercado corrompe Crianças, infantiliza Adultos e engole
Cidadãos (Consomed: How Markets Corrupt Children); trad. Bruno Casotti; 474 p.; 8 caps.; 9 enus.; 2 tabs.; alf.; 22,5
x 15,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 13 a 69, 136, 242 a 284, 287 a 289, 322 e 376.
02. Baudrillard, Jean; A Sociedade de Consumo (La Société de Consommation); trad. Artur Morão; 272
p.; 4 caps.; 3 enus.; 1 tab.; 36 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Edições 70; Lisboa; Portugal; 2010; páginas 1 a 272.
03. Bertman, Stephen; Hipercultura: O Preço da Pressa (Hyperculture); Coleção Epistemologia e Sociedade; trad. Ana André; 314 p.; 9 caps.; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Instituto Piaget; Lisboa; Portugal; 1998; páginas 11 a 29.
04. Bonalume Neto, Ricardo; Consumo quadruplica e ameaça, diz ONG: Entre 1960 e 2000, o Consumo
Privado passou de US$ 4,8 Tri para US$ 20 Tri, piorando a Qualidade de Vida Global; Reportagem; Folha de S. Paulo;
Jornal; Diário; Ano 83; N. 27. 310; Caderno: Mundo; Seção: Sociedade; 2 fotos; 1 gráf.; 1 ilus.; São Paulo, SP; 10.01.04;
página A – 8.
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05. Faro, Fernando Rocha; Consumismo pode Ser Risco ao Meio Ambiente: Celulares e Televisores também
viram Lixo e podem Poluir a Natureza se Não forem Descartados Corretamente; Reportagem; Folha de Londrina;
Jornal; Diário; Ano 58; N. 17.366; Caderno: Cidades; 2 fotos; Londrina, PR; 06.07.07; página 5.
06. Freitas, Juarez; Sustentabilidade: Direito ao Futuro; revisora Lourdes Nascimento; 340 p.; 10 caps.;
1 E-mail; 38 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 389 notas; alf.; 21,5 x 14,5 cm; br.; Fórum; Belo Horizonte, MG; 2011;
páginas 25 a 52, 71 a 84, 149 a 202 e 309 a 340.
07. Freitas, Ronald; No Luxo e na Riqueza: No Shopping Iguatemi, o Consumo equivale ao PIB do Acre;
Reportagem; Época; Revista; Semanário; N. 240; Seção: Consumo; 13 fotos; 1 enu.; São Paulo, SP; 23.12.02; páginas 76
a 81.
08. Gazeta do Povo; Redação; Consumo é Mais Rápido que a Renovação da Terra; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 88; N. 28.117; Caderno: Mundo; Seção: Alerta; 1 foto; Curitiba, PR; 25.10.06; primeira página (chamada) e 26.
09. Idem; Redação; Idosos estão viajando e consumindo Mais; Jornal; Diário; Ano 89; N. 28.462; Caderno:
Brasil; Curitiba, PR; 07.10.07; página 10.
10. Green, Penelope; O Travesseiro Mais Caro do Mundo ou a Redenção Garantida pelo Luxo: Travesseiro
de US$ 2,3 Mil abre Polêmica Sobre o Consumo Selvagem; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV;
N. 24.119; Caderno: Ela; Rio de Janeiro, RJ; 11.09.99; página 3.
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SÍNDROME DO IMPOSTOR
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do impostor é a condição de a conscin, homem ou mulher, considerar-se não merecedora do sucesso, ou do reconhecimento das outras consciências, por imaginar-se aquém da capacidade de realização dos autempreendimentos evolutivos, sem assumir os
autotrafores, vivendo o medo fantasioso de descobrirem não serem merecidas as autoconquistas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra impostor procede do idioma Latim
Imperial, impostor, “que impõe; enganador”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da fraude. 2. Autopercepção trafarista sindrômica. 3. Sintomatologia do autofarsante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo impostor:
impostora; impostoraço; impostura; imposturada; imposturado; imposturar; imposturia; imposturice.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome do impostor específica e síndrome do
impostor genérica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Efeito Dunning-Kruger. 2. Síndrome de Amiel. 3. Síndrome do Ostracismo. 4. Síndrome de Capgras.
Estrangeirismologia: os accomplishments mal internalizados; a autodepreciação dos
achievements; o impostor phenomenon; a fraud syndrome.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Síndrome
predispõe incompléxis. Inautenticidade é psicopatologia. Perfeccionismo é egocentrismo.
Citaciologia: – O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar (Clarice Lispector,
1920–1977).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal trafarista; a autopensenidade irracional; a autopensenização anacrônica; a autopensenização nociva; a autopensenização trafarística; os antipensenes; a antipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os
bagulhos pensênicos.
Fatologia: a falta de autocientificidade; a distorção cognitiva dos fatos; as autocrenças;
a autocrítica exacerbada; a falta de autodiscernimento; a autossabotagem; a humildade pregada
nas religiões cristãs; a alta incidência da síndrome do impostor no meio acadêmico; o foco patológico no erro; a enumeração mental das chances de fracasso; o cilício mental; a insegurança do
arrogante; o egão do portador da síndrome; o perfeccionismo; a preocupação com a autoimagem;
a falta de autestima equilibrada; a autoinsatisfação perene; a autoprofecia não realizadora; o constante sofrimento do portador da síndrome; a falta de autoconscienciometria; a desvalorização dos
próprios trafores; a não comemoração das conquistas; o sentimento de alívio ao invés de felicidade nos momentos de sucesso; a equivocada associação entre insucesso e humilhação; o aparente
fracasso intrafísico; o medo de cair do pedestal; a incongruência do sentimento íntimo frente ao
reconhecimento dos pares; o alto nível de exigência do grupocarma refletido nas autexigências;
o peso da Mesologia; o sentimento de culpa pelas ocorrências bem-sucedidas; o escondimento
dos sucessos; os valores não evolutivos; a fuga às responsabilidades; o risco de incompléxis; o ato
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de queimar a vela da vida pelas duas pontas; o vício em adrenalina; a fantasia de a perfeição
comprar o amor dos outros; o fato de a sorte só existir no imaginário; a desistência prévia sem
motivos; a predisposição à depressão; a ilusão de somente fatores externos à consciência serem
responsáveis pelo sucesso.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a visão
trafarista dificultando a conexão com os amparadores; o rapport negativo com grupos extrafísicos
patológicos; a pressão dos assediadores reforçando a patologia; a ausência de visão dos aportes
multiexistenciais; o autassédio constante predispondo aos heterassédios de origem extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autodesrespeito-autagressão; o sinergismo
patológico conflitividade latente–conflitividade manifesta.
Principiologia: a falta do princ pio “contra fatos não há argumentos”; a ausência do
princípio da autocriticidade cosmoética.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a autossubmissão aos
códigos anticosmoéticos familiares e socioculturais.
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável.
Tecnologia: a ausência da aplicação das técnicas conscienciométricas; a técnica do polianismo terapêutico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos dos erros de raciocínio; o efeito das distorções autocognitivas; o efeito dos esquemas psicológicos; o efeito da baixa autestima decorrente da rigorosidade excessiva consigo mesmo(a); o efeito halo dos autassédios; os efeitos antievolutivos das autocríticas descabidas; os efeitos patológicos da apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos
perniciosos do ansiosismo sobre o mentalsoma; os efeitos dos estigmas promovidos pelos familiares; os efeitos recicladores em cascata ao assumir trafores; os efeitos da teática da autocientificidade.
Neossinapsologia: a falta de neossinapses relativas à autoimagem; a necessidade de neossinapses para superar as repercussões mesológicas nocivas; as neossinapses geradas pelas
técnicas autopesquisísticas; as neossinapses necessárias para superar a dissociação cognitiva;
a autocientificidade facilitando a criação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo antievolutivo de erronias consecutivas; os ciclos de autodistorção
das síndromes.
Binomiologia: o binômio mecanismos de defesa do ego (MDE)–autenganos autopermitidos; o binômio patológico erro evolutivo crasso–megaomissão; o binômio autassédio-heterassédio; a falta do binômio autocriticidade cosmoética–autestima saudável; a falta de autodiscernimento quanto ao binômio fatos reais–interpretação dos fatos; o binômio superdotação intelectual–infradotação emocional.
Interaciologia: a interação autexperimentação-autorreflexão-autoconhecimento; a interação emocionalismo-autovitimização; a interação patológica acriticidade-autossugestionabilidade; a falta da interação raciocínio-logicidade.
Crescendologia: a necessidade do crescendo cientificidade-autocientificidade.
Trinomiologia: o trinômio autolavagem subcerebral–autolavagem cerebral–autolavagem paracerebral; o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a falta do trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; a falta do trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento.
Polinomiologia: a ausência do polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; a falta do polinômio autocientificidade-autoconscienciometria-autoconsciencioterapia-autopesquisa.
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Antagonismologia: o antagonismo abordagem trafarista / abordagem traforista; o antagonismo abordagem psicossomática / abordagem mentalsomática; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo autoignorância / autoconhecimento; o antagonismo
autoconflitividade / autopacificação; o antagonismo autocrítica / autodogmatismo; o antagonismo autoficção / autocientificidade; o antagonismo fracasso intrafísico / sucesso evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin possuidora de múltiplos trafores apresentar
insegurança; o paradoxo do reclamar sentado em pote de ouro; o paradoxo da insatisfação do
bem-sucedido; o paradoxo de a prepotência sinalizar a insegurança da conscin; o paradoxo da
autocriticidade acrítica.
Politicologia: a asnocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais.
Filiologia: a egofilia.
Sindromologia: a síndrome do impostor; a apreensão distorcida da realidade na síndrome da apriorismose; as crenças do portador da síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa;
a síndrome da subestimação; a síndrome da autovitimização; a síndrome da perfeição; a síndrome de burnout; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do negativismo; a síndrome do
workaholism.
Mitologia: o mito do sofrimento ser necessário para alcançar o sucesso; os automitos;
o mito da autoimagem idealizada; o mito de não ser possível ter sucesso em todas as áreas da
vida.
Holotecologia: a apriorismoteca; a autocriticoteca; a autopesquisoteca; a cognoteca;
a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a nosoteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconsciencioterapia; a Antievoluciologia; a Desassediologia; a Descrenciologia; a Experimentologia; a Incoerenciologia; a Traforologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente;
a conscin refém de si mesma.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autoderrotado; o orgulhoso; o arrogante; o teimoso; o ansioso; o inseguro; o autovitimizado; o pessimista; o energívoro.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autoderrotada; a orgulhosa; a arrogante; a teimosa; a ansiosa; a insegura; a autovitimizada; a pessimista; a energívora.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens
aprioristicus; o Homo sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens
exaggerator; o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do impostor específica = o sentimento de inautenticidade vivenciado em determinado papel social; síndrome do impostor genérica = o sentimento de inautenticidade vivenciado em todos os papéis sociais, caracterizando psicopatologia.
Culturologia: a falta de cultura da Autopesquisologia; a cultura patológica do autassédio; a cultura patológica da autovitimização; a cultura patológica das autocrenças.
Parapatologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis por exemplo, em ordem funcional,
5 fases vivenciadas pela consciência com síndrome do impostor:
1. Pressão. Prazo limite para executar determinada tarefa.
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2. Ansiedade. Pesadelos e / ou outros sintomas psicossomáticos, advindos da apreensão
ou medo quanto ao êxito ou sucesso.
3. Esforço. Trabalho além do necessário, em consequência da procrastinação ou realização das tarefas em cima da hora.
4. Sucesso. Tarefa bem sucedida e ratificada por feedback positivo.
5. Reforço. Crença patológica recorrente da necessidade do sofrimento no alcance do
sucesso, reforçando os medos infundados quanto ao advento das contraposições.
Sintomatologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, na ordem alfabética, 5 tipos de sintomas decorrentes do esforço contínuo e patológico do escondimento da suposta impostura e do
medo constante de ser descoberto:
1. Ansiedade generalizada.
2. Baixa autestima.
3. Depressão.
4. Esgotamento energético.
5. Falta de autoconfiança.
Autodiagnóstico. Do ponto de vista da Parassemiologia, eis, na ordem alfabética, 10
perguntas auxiliares na obtenção do autodiagnóstico da síndrome do impostor:
01. Autoconfiança. Sou incapaz de confiar nos autotrafores?
02. Autodesempenho. Fico insatisfeito(a) com o autodesempenho, mesmo com dados
quantitativos demonstrando resultados acima da média?
03. Desmerecimento. Sinto não merecer o sucesso alcançado?
04. Escondimento. Escondo dos outros as conquistas pessoais evitando o aumento da
expectativa em relação a mim?
05. Estimativa. Evito ser avaliado(a), mas quando ocorre, os resultados são quantitativamente bons?
06. Expectativa. Considero exagerada a expectativa dos outros em relação a mim?
07. Fracassomania. Tenho convicção continuada do fracasso pessoal eminente?
08. Impostura. Penso não ter os trafores apontados pelos outros?
09. Insatisfação. Considero insatisfatórios os resultados positivos alcançados independentemente da opinião alheia?
10. Sucesso. Atribuo o sucesso alcançado à sorte ou ao amparador extrafísico?
Terapeuticologia: Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 7 trafores auxiliadores à autocura da síndrome do impostor:
1. Autocientificidade.
2. Autocriticidade.
3. Autodescrencialidade.
4. Autodiscernimento.
5. Autologicidade.
6. Autoneofilia.
7. Autorracionalidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do impostor, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.

Enciclopédia da Conscienciologia

20684

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

Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autotortura: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; HoDesassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
Síndrome da pré-derrota: Parapatologia; Nosográfico.

DEVIDO À DISTORÇÃO COGNITIVA, A CONSCIN PORTADORA DA SÍNDROME DO IMPOSTOR, EMBORA POSSUA
RELEVANTES E EVIDENTES REALIZAÇÕES, PODE DESVIAR-SE DO PRIORITÁRIO E NÃO CHEGAR AO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é portador(a) em algum nível da síndrome do
impostor? Em caso afirmativo, em escala de 1 a 5, o quanto está prejudicando a consecução satisfatória da proéxis pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Clance, Pauline Rose; The Impostor Phenomenon; 210 p.; 16 caps.; 27 refs.; 17,5 x 10,5 cm; br.; Bantam
Books; New York, NY; USA; 1986; páginas 20 a 22 e 51.
2. Clance, Pauline Rose; & Imes, Suzanne Ament; The Impostor Phenomenon in High-achieving Women:
Dynamics and Therapeutic Intervention; Artigo; Psychotherapy: Theory, Research and Practice; Revista; Vol. 15;
N. 3; 7 refs.; Washington, DC; USA; 1978; páginas 241 a 247.
Webgrafia Específica:
1. Laursen, Lucas; No, You're not an Impostor; Artigo; Science Careers; Frebruary 15, 2008; 4 fotos; disponível em: <http://sciencecareers.sciencemag.org/career_development/previous_issues/articles/2008_02_15/caredit_a0800025>; acesso em: 16.08.12.
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SÍNDROME DO JUSTICEIRO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do justiceiro é o conjunto de sinais e sintomas expressos em
pensamentos, sentimentos, energias e comportamentos desequilibrados da consciência frente a situações interpretadas como injustas, intra e extrafisicamente, decorrendo de percepções distorcidas da realidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra justiça vem do idioma Latim, justitia,
“justiça; equidade; direito escrito; leis; justeza; exatidão (do peso); bondade; benignidade”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo justiceiro surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Síndrome do vingador. 2. Síndrome de Robin Hood. 3. Síndrome
de Joana D‟Arc. 4. Síndrome do salvador da pátria. 5. Práxis da lei de talião.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo justiça:
anti-justiça; injustiça; injustiçada; injustiçado; injustiçosa; injustiçoso; justiçada; justiçado; justiçadoiro; justiçador; justiçadora; justiçadouro; justiça-maior; justiçamento; justiçar; justiçável;
justiceira; justiceiro; justiçosa; justiçoso; megainjustiça; parajustiça; pseudojustiça.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do justiceiro, síndrome do justiceiro circunstancial e síndrome do justiceiro cronicificada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Eutimia; serenidade. 2. Resiliência cosmoética. 3. Análise-síntese
homeostática. 4. Inconformismo cosmoético; indignação cosmoética. 5. Diplomacia. 6. Apatia
pensênica; conformismo; murismo.
Estrangeirismologia: a ausência de know-how parapsíquico; o overreacting.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Equilibriologia Consciencial.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Justiceiro:
interprisioneiro amaurótico. Justiça apriorista: injustiça. Vingança é burrice. Inexistem justiceiros justos.
Citaciologia: – Ser bom é fácil. O difícil é ser justo (Victor Hugo, 1802–1885). A justiça
é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem (Epicuro de Samos, 341–270 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – A justiça divina tarda, mas não
falha.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da injustiça; o holopensene da inflexibilidade nos
julgamentos; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; a autopensenidade irracional; a carência dos ortopensenes; os bagulhos pensênicos; as percepções distorcidas sobre a justiça; o holopensene patológico de vingança.
Fatologia: a justiça feita pelas próprias mãos; a vingança; o princípio do olho por olho,
dente por dente; a reivindicação; o acerto de contas; o sentimento de injustiça; a revolta sem causa; o loc externo; a guerra santa; o fanatismo beligerante; a fogueira inquisitorial; os julgamentos
aprioristas; o rigor excessivo nos julgamentos; a condenação de inocentes; as punições desumanas; o apedrejamento; a pena de morte; a solitária; o autoflagelo; a autoculpa embotadora da própria cognição; a lamúria; a postura distímica; a liderança assediadora; o partidarismo egoico; a vítima manipuladora; a reação exagerada; o dogmatismo; a teimosia; a arrogância; o ato de achar-se
dono da verdade; o ato de tomar partido sem entender direito a situação; os juizados especiais cí-
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veis e criminais; a imparcialidade; as súmulas vinculantes; os tribunais superiores; a necessidade
de salvar a pátria; a ética; os Direitos Humanos; a remodelagem ideológica em favor do pacifismo; os valores pró-evolutivos; a advocacia interassistencial; o autoimperdoamento; a amorosidade consciencial; a compreensão fraterna das imaturidades do outro e das próprias imaturidades;
a interassistência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os campos interdimensionais ruidosos da vingança e da reivindicação; as interprisões grupocármicas; a Baratrosfera; o embotamento energético das consciexes; a melin; a melex; o incompléxis; as comunexes
belicosas; o apedeutismo multidimensional; os tribunais extrafísicos; as sessões de julgamento
extrafísicas; a paracoletividade; os psicodramas; os resgates extrafísicos; a tenepes; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); os paradeveres; o Paradireito; a heterodesassedialidade multidimensional; a policarmalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico percepção distorcida da realidade–sentimento de injustiça–desejo de vingança; o sinergismo patológico simbiose assediante–distúrbios
parapatológicos; o sinergismo vontade granítica–intenção cosmoética; o sinergismo autopesquisa–reciclagem existencial.
Principiologia: a resistência à aplicação do princípio do não julgamento imediatista;
o princípio da lex talionis; o princípio da autotutela; o princípio do jus postulandi.
Codigologia: o código de ética pessoal com distorções sobre o conceito de justiça.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica de contar até 10; a técnica da respiração abdominal; a técnica
do relaxamento psicofisiológico; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da tábula rasa; as técnicas pesquisísticas da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do Paradireito.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito do abortamento da proéxis; o efeito da interprisão grupocármica;
os efeitos do domínio das emoções nas distorções cognitivas.
Neossinapsologia: as neossinapses da reaprendizagem emocional.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima-salvador do triângulo dramático.
Enumerologia: o justiceiro fanático; o justiceiro extremista; o justiceiro interprisioneiro; o justiceiro traumatizado; o justiceiro belicoso; o justiceiro vingador; o justiceiro dono da
verdade. O justiceiro intrusivo; o justiceiro riscomaníaco; o justiceiro intolerante; o justiceiro genocida; o justiceiro torturador; o justiceiro sabotador; o justiceiro suicida.
Binomiologia: o binômio justiça inflexível–injustiça; o binômio traição-vingança; o binômio boa intenção–intrusão.
Interaciologia: a interação vítima-salvador-assediador.
Crescendologia: o crescendo ressentimento-raiva-rancor.
Trinomiologia: o trinômio expectativas egoicas–pensenes distorcidos–emoções desestabilizantes; o trinômio crime-impunidade-vingança.
Polinomiologia: o polinômio traumas sucessivos–paragenética–quelóides emocionais–
–comportamento justiceiro; o polinômio conflito-vítima-algoz-julgamento-punição; o polinômio
lei-Estado-poder-Direito-Cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo cientificidade / apriorismo.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia;
a recexocracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: a lei do menor esforço em pacificar-se diante de injustiças; a lei da causa
e efeito; a lei da circularidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; as leis do Cosmos.
Filiologia: a anticosmoeticofilia.
Fobiologia: o medo da injustiça; o medo da punição; a traumatofobia; a xenofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a racionofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da alienação parental; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania de querer fazer justiça com as próprias mãos.
Mitologia: o mito da onipotência universal.
Holotecologia: a prioroteca; a nosoteca; a absurdoteca; a pensenoteca; a proexoteca;
a cognoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Desviologia; a Anticosmoéticologia; a Megatrafarologia; a Paradireitologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Pensenologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Autopesquisologia; a Psicossomatologia;
a Mentalsomatologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu; a consbel; a consrigidus; o pré-serenão vulgar;
a isca humana inconsciente; a conscin interprisioneira; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o justiceiro; o vingador; o herói; o salvador; o injustiçado; o indignado;
o intolerante; o revoltado; o revolucionário; o criticador exaltado; o crítico amaurótico; o implacável; o delegado; o político; o juiz; o promotor; o rei; o advogado; o litigante; o fiscal; o dono da
verdade; o aprioropata; o piqueteiro; o sindicalista; o agremiado; o lutador; o soldado; o militar;
o guerreiro; o fanático; o terrorista; o homem-bomba; o machista; o carrasco.
Femininologia: a justiceira; a vingadora; a heroína; a salvadora; a injustiçada; a indignada; a intolerante; a revoltada; a revolucionária; a criticadora exaltada; a crítica amaurótica; a implacável; a delegada; a política; a juíza; a promotora; a rainha; a advogada; a litigante; a fiscal;
a dona da verdade; a aprioropata; a piqueteira; a sindicalista; a agremiada; a lutadora; a soldado;
a militar; a guerreira; a fanática; a terrorista; a mulher-bomba; a feminista; a carrasca.
Hominologia: o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens
autobsidiatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens radicatus; o Homo sapiens vindicator; o Homo sapiens xenophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do justiceiro circunstancial = a decorrente de evento traumático pontual; síndrome do justiceiro cronicificada = a decorrente de múltiplas vidas, vincada na paragenética da consciência.
Culturologia: a cultura patológica da vingança; a cultura da conflituosidade; a cultura
da antidiplomacia; a cultura de os fins justificarem os meios.
Tipologia. Segundo a Intencionologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 2 tipos de
portadores da síndrome do justiceiro:
1. Bem-intencionado(a): pensa estar ajudando, “enfia os pés pelas mãos” reagindo de
forma precipitada, sem entender bem o contexto no qual está inserido(a).
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2. Malintencionado(a): satisfaz anseios pessoais de vingança utilizando a manipulação,
boicote, mentiras e outros artifícios ardilosos.
Etologia. Conforme a Conviviologia, eis, em ordem alfabética, 50 traços-fardos (trafares) intraconscienciais possíveis desencadeadores da síndrome do justiceiro:
01. Acriticidade: a ausência de consciência crítica frente aos fatos, majorando a possibilidade de cometimento de erros.
02. Amoralidade: a falta de princípios morais nas próprias manifestações pensênicas.
03. Apriorismo: o preconceito, a preconcepção, o monoideísmo, o julgamento precipitado propiciando conclusões equivocadas.
04. Arrogância: a soberba, a petulância denotadoras de ignorância evolutiva.
05. Autocorrupção: a autocomplacência, consciente ou inconsciente, dificultadora de
corretas avaliações pessoais.
06. Autoritarismo: o despotismo, a tirania e a dominação condutoras de tomadas de decisão impostas, inadmitindo sugestões ou contestações.
07. Baixa autestima: a autoconflituosidade inviabilizadora da interconvivialidade
sadia.
08. Belicosidade: a truculência pensênica e comportamental pautada pela agressividade.
09. Competitividade: a rivalidade em busca de dinheiro e prestígio.
10. Crueldade: a perversidade autoconsciente indicativa de falta de discernimento.
11. Desequilíbrio emocional: a desestabilidade íntima, a alteração de humor frente
às situações consideradas injustas.
12. Dispersão: a falta de atenção aos valores conscienciais, as despriorizações errôneas,
desviadoras da proéxis.
13. Dogmatismo: a ofensa ao bom senso e à lógica.
14. Egocentrismo: a origem da maioria dos males, alienador quanto à policarmalidade.
15. Emulação: a concorrência doentia geradora de conflitos.
16. Exacerbação: o emocionalismo exagerado fixador da conscin aos sentidos troposféricos.
17. Fanatismo: a mentalidade estreita e a imaturidade primária.
18. Hedonismo: a valorização excessiva do prazer passageiro.
19. Ignorância: o desconhecimento da multidimensionalidade e das interprisões grupocármicas.
20. Imaturidade: as repetições automiméticas inúteis.
21. Imediatismo: a impulsividade intrafísica, superficial, indisciplinada, impensada.
22. Impaciência: as reações agressivas não justificadas.
23. Impetuosidade: a imprudência irrefletida.
24. Impulsividade: a precipitação infantil nas reações emocionais.
25. Indignação: a revolta exacerbada face às injustiças.
26. Infantilismo: a defesa do ilógico por motivos infantis.
27. Inflexibilidade: a intransigência com neoideias.
28. Ingenuidade: a credulidade em conseguir salvar o mundo.
29. Insegurança: o medo oriundo da ignorância sobre a autoproéxis e a natureza
multidimensional da consciência.
30. Intolerância: a aversão ao diferente.
31. Irracionalidade: a relutância frente à lógica.
32. Irritabilidade: a falta de resiliência com fatores estressantes da vida.
33. Isolamento: a fuga consciencial, intra e extrafísica.
34. Mau humor: a ausência da satisfação com a vida.
35. Mesquinharia: a avareza assistencial.
36. Obnubilação: a confusão mental nas análises rotineiras.
37. Partidarismo: a ausência de isenção, a antimediação.
38. Possessividade: o egocentrismo infantil e afetivo.
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39.
40.
41.
42.
43.

Prepotência: o abuso de poder, o despotismo.
Radicalismo: o extremismo irracional.
Reatividade: o psicossoma com nitroglicerina, os rompantes emocionais.
Rebeldia: o desajuste com as regras sociais.
Religiosidade: a credulidade e a ingenuidade indicativas da conscin facilmente dog-

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Revolta: o protesto emocional.
Rigidez: a inflexibilidade dos pontos de vista.
Riscomania: a imprudência perante o perigo.
Teimosia: o atentado ao debate sadio.
Tirania: a opressão vampirizadora.
Vaidade: a manutenção do erro na preservação da autoimagem.
Vitimização: a prática da manipulação, inconsciente ou premeditada.

mática.

Profissão. Sob a ótica da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
profissões passíveis de serem adotadas por pessoas com síndrome de justiceiro seguidas das respectivas possíveis motivações:
01. Advogado: argumentar, defender e fazer justiça.
02. Bombeiro: salvar pessoas, mesmo significando rotineiramente colocar a vida em
risco.
03. Defensor público: defender os pobres e oprimidos.
04. Delegado: ter autoridade para investigar, prender e colocar ordem na comunidade.
05. Fiscal: vigiar, alertar e multar os faltosos com obrigações legais.
06. Juiz: decidir litígios, condenar, absolver e fazer justiça.
07. Policial: perseguir, prender e coibir foras-da-lei.
08. Promotor: investigar e acusar criminosos, lutar para ser feito justiça.
09. Sindicalista: lutar pelos direitos da própria categoria.
10. Soldado: lutar pela pátria e guerrear.
Parapatologia. A conscin acometida pela síndrome do justiceiro, na maioria dos casos,
denota alienação quanto à realidade multidimensional e procedência extrafísica. Trata-se de comdição de analfabetismo parapsíquico. Pode-se afirmar ser a conscin justiceira paracomatosa existencial ignorante quanto às interprisões grupocármicas e com grandes chances de integrar a comunex de parapsicóticos pós-dessomáticos.
Punição. A tentativa de querer controlar ou punir as ações imaturas de outras consciências geralmente é inglória. A lucidez e o discernimento são atributos adquiridos individualmente,
não podendo ser transferidos, comprados ou doados. Não existe milagre na evolução, apenas
o fruto do esforço pessoal e da vontade das consciências.
Assistenciologia. O trafor da assistencialidade, o gosto por ajudar o outro – atributo
geralmente conquistado ao longo de várias vidas –, se não utilizado com inteligência evolutiva
e discernimento, pode desencadear a síndrome do justiceiro. A melhor das intenções não justifica
a intervenção coercitiva na realidade de outras consciências.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, 10 aspectos
conscienciais, em ordem alfabética, úteis para a remissão da síndrome do justiceiro:
01. Assistencialidade.
02. Autoconsciencialidade multidimensional.
03. Autossatisfação existencial.
04. Bom humor.
05. Convivialidade sadia.
06. Discernimento.
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07.
08.
09.
10.

Pacificação íntima.
Parapsiquismo.
Racionalidade.
Universalismo.

Murismo. Ao realizar o movimento de reciclagem intraconsciencial, para curar-se da
síndrome do justiceiro, a consciência pode reprimir-se excessivamente, receando emitir opiniões
e posicionar-se na evitação de situações traumáticas habitualmente vivenciadas. Tal postura absenteísta de autocamuflagem, avessa às tomadas de decisão e posicionamentos, leva a consciência
à condição de murista. Trata-se de movimento pendular, em alguns casos, integrante do processo
de autocura.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do justiceiro, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
08. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
09. Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

A SÍNDROME DO JUSTICEIRO COLOCA SÉRIA BARREIRA
NO CAMINHO DO SERENISMO, ABORTA PROÉXIS, GERA
INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS E, GERALMENTE, CONDUZ O PORTADOR AO ESTADO DE MELIN E MELEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta síndrome do justiceiro? Convive com
alguém nessa condição? Quais reações pensênicas você manifesta diante de situações cotidianas
percebidas como injustas?
Filmografia Específica:
1. 12 Homens e uma Sentença. Título Original: 12 Angry Men. País: EUA. Data: 1957. Duração: 96 min.
Gênero: Drama; Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português (em DVD). Direção: Sidney Lumet. Elenco: Henry Fonda; Ed Begley; Lee J. Cobb; Martin Balsan; John Fiedler;
Jack Klugman; Ed Binns; Jack Warden; Joseph Sweeney; George Voskovec; Robert Webber; Rudy Bond; James Kelly;
Billy Nelson; & John Savoca. Produção: Henry Fonda; & Reginald Rose. Direção de Arte: Robert Markel. Roteiro: Reginald Rose. Fotografia: Boris Kaufman. Música: Kenyon Hopkins. Maquiagem: Herman Buchman. Edição: Carl Lerner. Companhia: Twentieth 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
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tendo veredito unânime dos 12 jurados. Apenas 1 dos 12 jurados não está convencido da culpabilidade do réu. Decidido
a analisar novamente o caso, o jurado número 8 não enfrenta apenas as dificuldades de interpretação dos fatos para achar
a inocência do réu, mas também a má vontade e o rancor dos outros jurados, com vontade de logo irem embora para casa.
2. Joana D’Arc. Título Original: The Messenger: The Story of Joan of Arc. País: EUA. Data: 1999. Duração: 155 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Luc Besson. Elenco: Milla Jovovich; Dustin Hoffman; Faye Dunaway; John Malkovich; Tchéky Karyo; Vincent
Cassel; Desmond Harrington; & Pascal Greggory. Produção: Gaumont. Direção de Arte: Alain Paroutaud. Roteiro: Luc
Besson; & Andrew Birkin. Fotografia: Thierry Arbogast. Música: Eric Serra. Figurino: Catherine Leterrier. Edição:
Sylvie Landra. Efeitos Especiais: Duboi. Estúdio: Gaumont; & Leeloo Productions. Distribuidora: Columbia Pictures;
& Sony Pictures Entertainment. Sinopse: Em 1412, nasce em Domrémy, França, menina chamada Joana. Ainda jovem,
desenvolve religiosidade intensa. A Guerra dos Cem Anos com a Inglaterra se prolongava desde 1337. Em 1420, Henrique V e Carlos VI assinam o Tratado de Troyes, declarando o seguinte: após a morte do rei a França pertencerá à Inglaterra. Porém, ambos os reis morrem e Henrique VI é o novo rei dos dois países, mas tem poucos meses de idade e Carlos,
o delfim da França, não deseja entregar o reino para esta criança. Os ingleses invadem o país e ocupam Compiègne, Reims
e Paris, com o rio Loire detendo o avanço dos invasores. Carlos foge para Chinon, mas deseja realmente ir para Reims,
onde por tradição os soberanos franceses são coroados, mas como os ingleses dominam a região, isto se torna problemático. Surge Joana entitulando-se a “Donzela de Lorraine” com determinação inabalável e dizendo-se estar em missão
divina, para libertar a França dos ingleses. Desesperado, o delfim resolve dar o exército, com o qual Joana recupera
Reims, e o delfim é coroado Carlos VII.
3. O Justiceiro. Título Original: The Punisher. País: EUA. Data: 2004. Duração: 124 min. Gênero: Aventura. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Jonathan Hensleigh.
Elenco: Thomas Jane; John Travolta; Rebecca Romijn; Laura Elena Harring; Wil Patton; Samantha Mathis; Bem Foster;
& Roy Scheider. Produção: Avi Arad; & Gale Anne Hurd. Desenho de Produção: Michael Z. Hanan; & Rick Heinrichs.
Direção de Arte: John Dexter; John Hansen; & Steve Saklad. Roteiro: Michael France; & Jonathan Hensleigh.
Fotografia: Conrad W. Hall. Música: Carlo Siliotto. Figurino: Lisa Tomczeszyn. Edição: Steven Kemper. Estúdio: Artisan Entertainment; Marvel Enterprises; Punisher Productions; Partnership Films; & VIP 2+3 Medienfonds. Distribuidora: Columbia TriStar. Sinopse: Após ter a esposa e filho assassinados, Frank Castle decidiu por dedicar a vida a eliminar o crime das ruas da cidade onde vive. Castle não apenas persegue os bandidos como também os elimina, usando
a experiência como agente secreto do FBI.
4. Robin Hood. Título Original: Robin Hood. País: EUA; & Reino Unido. Data: 2010. Duração: 148 min.
Gênero: Aventura. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Ridley
Scott. Elenco: Russel Crowe; Cate Blanchett; Vanessa Redgrave; Saoirse Ronan; Mark Strong; Oscar Isaac; & Danny
Huston. Produção: Russel Crowe; Brian Grazer; & Ridley Scott. Roteiro: Brian Helgeland; Ethan Reiff; & Cyrus Voris.
Fotografia: John Mathieson. Música: Marc Streitenfeld. Distribuidora: Universal Pictures. Sinopse: Robin Hood conta
a história de exímio arqueiro, anteriormente interessado somente na autopreservação, a serviço do exército do Rei Ricardo
contra a França. Depois da morte de Ricardo, Robin segue para Nottingham, cidade vítima da corrupção de xerife tirânico
e da cobrança exorbitante de impostos. Robin se apaixona pela impetuosa viúva Lady Marion, mulher desconfiada da
identidade e dos motivos deste guerreiro da floresta. Esperando conquistar Lady Marion e salvar o vilarejo, Robin reúne
bando cujas habilidades mercenárias letais são igualadas somente pelo desejo de aproveitar a vida. Juntos, começam a saquear os ricos indulgentes para corrigir as injustiças cometidas pelo xerife. Com o enfraquecimento do país depois de décadas de guerra, sofrendo com as regras ineficientes do novo rei e vulneráveis em virtude das revoltas locais e das ameaças vindas de longe, Robin e o bando partem para aventura ainda maior. Esses improváveis heróis pretendem proteger
o país de guerra civil sangrenta e devolver a glória para a Inglaterra.
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Cristina; Responsabilidade Parapsíquica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 8 enus.; 1 nota; 18 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas
230 a 240.
02. Bernardi, Roseméri Simon; Síndrome do Justiceiro; Artigo; Anais do I Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28-10.07; 1 E-mail; 13 enus.; 1 minicurrículo; 5 filmes; 16 refs.; 4 webgrafias; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR, Outubro, 2007; páginas 25 a 39.
03. Costa, Cláudio e Morais, Suzane; Evolución en Cadena: Historia de una Reurbanización Carcelaria;
Artigo; Anales del I Fórum Internacional de Investigación de la Consciencia; II CIPRO – Congreso Internacional de
Proyecciología; Barcelona; España; 21-24.10.99; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio
de Janeiro, RJ; 1999; páginas 103 a 105.
04. Ellwanger, Carolina; O Direito como Ferramenta Evolutiva; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 9; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho; 2005; páginas 147 a 153.
05. Martins, Ítalo; Auto-engano; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 5; N. 2; Seção: Temas da
Conscienciologia; 1 E-mail; 31 enus.; 1 nota; 21 refs; 7 webgrafias; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC);
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SÍNDROME DO ORÁCULO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do oráculo é o conjunto de sinais e sintomas manifestos pela
consciência, intra ou extrafísica, na sustentação recalcitrante de hábito patológico em expor previsões, vaticínios e informações de base paraperceptiva e parafenomênica com viés amador, imprudente e egoico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome deriva do idioma Grego, syndromé, “conjunto de sinais
e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica”. Surgiu
no Século XIX. O vocábulo oráculo provém do idioma Latim, oraculum, “resposta de um deus; residência onde se pronunciam oráculos; templo”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Síndrome da profetisa. 2. Síndrome do aconselhamento. 3. Síndrome do ex-iniciado. 4. Vício da predição.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do oráculo, síndrome do oráculo amena
e síndrome do oráculo aguda são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autoparapsiquismo lúcido. 2. Informação tarística 3. Autoparapsiquismo mentalsomático. 4. Interassistência parapsíquica lúcida.
Estrangeirismologia: o revival iniciático; o sensitivo narrow-minded; a hotline com comunidades extrafísicas patológicas; o foreknowledge parapsíquico; o vício paraperceptivo ad saeculum saeculorum; a paraperceptibilidade démodé; o gifted one; as ilogicidades dos channelers;
o epíteto mustafa; o lema magister dixit com viés parapsíquico; as conexões dos daemons; as distorções da buena dicha; os nonsenses paraperceptivos; a citação credo quia absurdum; a expressão latina ore rotundo; o Autoparaperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais notadamente do autodiscernimento quanto à intencionalidade interassistencial.
Megapensenelogia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Oráculos:
revivalismo parapsíquico. Oráculos: intermediários dispensáveis. Oráculos: retromitos persistentes. Oráculos alimentam heterodependências. Oráculos, não. Autoparapsiquismo. Há parapsiquismo aprisionador.
Citaciologia. Eis 3 citações greco-latinas pertinentes ao assunto: – A fala macia tem seu
veneno (Públio Siro, 85–43 a.e.c.). O sonho é o mais velho dos oráculos (Plutarco de Queroneia,
46–119). A profetisa de Delfos e Dodona tomadas por um delírio divino prestaram inúmeros serviços à Grécia (Platão, 428–347 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade patológica; a permissividade autopensênica; os retropensenes; a retropensenidade patológica; os egopensenes; a egopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade;
o holopensene pessoal da acriticidade; o holopensene do parapsiquismo interassistencial; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: a insegurança na procura das respostas no microuniverso pessoal; o anacronismo evolutivo na alimentação das carências milenares; a ausência de critérios na comunicação
das parapercepções; a peremptoriedade; a autafirmação perante o grupo de sensitivos; a autopromoção; as autodivinizações; o status parapsíquico; a vaidade consciencial; a gurulatria; os automisticismos residuais; os condicionamentos; as hipnoses; a voliciopatia; a identidade interassis-
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tencial obscura; a limitação da Interassistenciologia; a comunicação enigmática, ambígua; o tom
de mistério; o tom edulcorante pós-percepção; a falta de discrição frente aos fenômenos; os ilogismos; a anticientificidade; os circunlóquios; a pseudoinfalibilidade oracular; o apego a talismãs
e amuletos; a predominância da forma na expressão pessoal; o conteúdo superficial dos fenômenos; a expressão artística do parapsiquismo; a desorganização consciencial; a falta de foco nas
prioridades evolutivas pessoais; a dispersão consciencial do sensitivo; a memória falha; as confusões mentais; as ausências neurológicas; as instabilidades psicossomáticas das conscins ectoplastas; a manipulação da ingenuidade alheia; o negocinho; a comercialização do parapsiquismo;
a priorização da tares; a interassistencialidade lúcida.
Parafatologia: o desconhecimento do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal sem codificação; o mediunismo acrítico; a leviandade parapsíquica; a jejunice autoparapsíquica; a prolixidade na comunicação parapsíquica; o arrogo na comunição da paraperceção; o excesso de confiança na multidimensionalidade podendo gerar predisposição a acidentes de percurso; a imprecisão parapercepciológica; os deslumbramentos com as ilusões intra e extrafísicas; a utilização dos talentos parapsíquicos visando o próprio ego; a troca da
parapercepção por favores; os banhos de energia patrocinados pelos guias amauróticos; a pseudoproteção dos guias amauróticos; as projeções conscienciais constantes na Baratrosfera; a cablagem paratroposférica; as paramizades dispensáveis; a descompensação dos chacras básicos;
o sensitivo genuflexo às próprias emoções; a submissão aos anseios das consciexes; a parocorrência de íncubos e súcubos; o congressus subtilis; os bloqueios energéticos recorrentes; as autointoxicações energéticas; o vampirismo energético; as inconsequências quanto às evocações doentias;
os paracondicionamentos e lavagens cerebrais automimeticamente mantidas; o transe; os transes
de longa duração; as possessões intrusivas; as músicas de fundo mantendo elos extrafísicos patológicos; o parapsiquismo carismático; a Simbologia monoideísta limitadora do parapsiquismo;
a facilidade de assimilação energética; a inaptidão na desassimilação energética; a vivência parafenomenológica; os banhos de energias patrocinados pelos amparadores; as vibrações timpânicas;
as contrações encefálicas; a Projeciologia; os heterodesassédios; as exteriorizações energéticas;
a paracirurgia; a psicofonia; a psicografia; a precognição; a psicometria; a clarividência viajora;
as projeções conscienciais; o autoparapsiquismo tecno-metodológico; a mentoria cosmoética;
o emprego cosmoético dos trafores parapsíquicos; o parapsiquismo assistencial lúcido.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico sacralizações-mitificações; o sinergismo nosográfico guia amaurótico do parapsíquico–guia amaurótico do consulente; o sinergismo nocivo
imaginação-alienação; o sinergismo negativo retroego–ego atual; o sinergismo regressivo decidofobia do consulente–carência do sensitivo; o sinergismo nosológico inépcia consciencial–
–inércia evolutiva; o sinergismo autenganador imaginação-emoção; o sinergismo estagnador ignorância-necessidade.
Principiologia: a ignorância quanto ao princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da autassedialidade; o princípio da causalidade (causa
e efeito); o princípio da retroalimentação holopensênica patológica; o princípio dos arquétipos;
o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio da evolução inarredável; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princ pio “se algo não é om, não adianta fazer maquilagem”; o princípio do autocomodismo.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); as diversas manifestações dos códices oraculares; os códigos ritualísticos das seitas iniciáticas; os códigos paramafiosos; os códigos religiosos; o código baratroférico criptografado; o código subliminar do interprotecionismo judaico; os códigos grupais de vitimizações coletivas.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da consciex reurbanizada;
a teoria da mesméxis; a teoria e a vivência da interassedialidade; a falseabilidade da teoria; a te-
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oria da carência adquirida; a teoria da dissonância cognitiva; a teoria da interpretação; a teoria
e prática dos fenômenos parapsíquicos; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica espúria da inculcação; a ignorância quanto às técnicas de assimilação–desassimilação energética; as técnicas de desenvolvimento da psicofonia; a técnica da clarividência; as técnicas de comunicação em geral; a técnica da sedução energética; as técnicas do
assédio moral; as injustificáveis técnicas opressoras; as técnicas da Tenepessologia substituindo
todas as práticas religiosas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico
da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio
Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: os efeitos da ausência de autocientificidade na interpretação dos parafenômenos; os efeitos das previsões amadoras; os efeitos intoxicadores das semipossessões baratrosféricas; o efeito patol gico do desequil rio das energias conscienciais; o efeito dos patopensenes nas interprisões grupocármicas; o efeito constrangedor multidimensional do palpite parapsíquico infeliz; o efeito dos intrusopensenes sendo redutores do discernimento e da racionalidade
consciencial; o efeito halo da ilogicidade grupal.
Neossinapsologia: a rede sináptica subdesenvolvida; as lavagens cerebrais e subcerebrais impedindo a criação de neossinapses; os apriorismos atravancando a dinâmica geradora
de neossinapses; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço para as neossinapses; as neossinapses geradas pelas crises de crescimento.
Ciclologia: o ciclo sensações somáticas–reações psicossomáticas–parapercepções distorcidas; o ciclo patológico das carências consecutivas; o ciclo nosológico vivência do parafenômeno–interpretação emociogênica do conteúdo; o ciclo alternante patológico vampirizador-vampirizado; o ciclo recoincidência–descoincidência holossomática patológica; o ciclo patológico
automimese-insatisfação-autocorrupção; o ciclo erro-retratação-reciclagem.
Binomiologia: o binômio profecias-poesias; o binômio admiração-discordância; o binômio parapercepção-comunicação; o binômio autassédio imperecedouro–heteroassédio cronicificado; o binômio para-hipnoses–ilogicidades; o binômio simbologia hipnótica–conexão baratrosférica; o binômio qualidade aparente–defeito disfarçado; o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio autengano-heterocrítica; o binômio hipercriticidade acrítica–ignorância ignorada; o binômio superficialidade intelectual–achismo.
Interaciologia: a interação pergunta-resposta; a interação patológica acriticidade-sugestionabilidade; a interação carências emocionais–dependências interconscienciais; a interação
medo-subordinação; a interação passado-presente; a interação conscin malintencionada–consciex malintencionada; a interação patológica crença-crédulo; a interação nosológica psicofonia-genuflexão; a interação paracérebro da consciex–paracérebro da conscin; a interação avaliações perceptivas–avaliações paraperceptivas.
Crescendologia: o crescendo patológico egoísmo-fascínio-aprisionamento; o crescendo
patológico carência-heterassédio; o crescendo nosográfico semipossessões ocasionais–semipossessões perenes; o crescendo intoxicação energética–bloqueio energossomático.
Trinomiologia: o trinômio patológico autexposição desnecessária–autexposição excessiva–autexposição anticosmoética; o trinômio egoísmo-orgulho-inveja; o trinômio monopolizador sexochacra–umbilicochacra–chacra nucal; o trinômio instinto-ignorância-obtusidade; o trinômio patológico leviandade-negligência-irresponsabilidade; o trinômio preconcepções-estereotipações-indiscriminações; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio indução hipnótica–obnubilação–psicofonia patológica; o trinômio omissão-engano-erro; o trinômio mundinho-interiorose-desinformação.
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Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção cognitiva–distorção mnemônica–distorção parapsíquica; o polinômio autoimagem distorcida–baixa autestima–subserviência–submissão–canga; o polinômio patopensenidade–intoxicação energética–crise aguda–bloqueios energéticos–doença mental cronicificada–holopensene patológico; o polinômio consener–
–íncubo–súcubo–congressus subtilis; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia.
Antagonismologia: o antagonismo horizontalidade / verticalidade; o antagonismo autoparapsiquismo / heteroparapsiquismo; o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo semipossessões benignas / semipossessões patológicas; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfica; o antagonismo amparador
/ guia amaurótico; o antagonismo parapsiquismo mentalsomático / parapsiquismo psicossomático; o antagonismo assistência interconsciencial / interprisão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo indefensável de a defesa do ego doentio ser contra a própria consciência; o paradoxo de o sensitivo com parapsiquismo aberto poder manter vivências
multidimensionais, ainda, superficiais; o paradoxo de o sensitivo com parapsiquismo aberto poder permanecer submisso a xenopensenes; o paradoxo proximidade de consciexes–distanciamento das realidades interdimensionais; o paradoxo de o desassediador experiente poder ter medo
de consciexes; o paradoxo de o parapsíquico poder ter insegurança quanto à projeção lúcida
(PL); o paradoxo de o protetor poder ser explorador; o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas.
Politicologia: a idolocracia; a genuflexocracia; os efeitos multimilenares da teocracia;
a asnocracia; a egocracia; a autocracia; a escravocracia; a assediocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da afinidade; as leis da parapercepção; a lei do
menor esforço; a lei da obsolescência; as leis não cumpridas; a oposição patológica à lei da gregariedade humana.
Filiologia: a idolofilia; a mediunofilia; a misticofilia; a teofilia; a egofilia; a assistenciofilia deslocada; a parafenomenofilia.
Fobiologia: a descrenciofobia; a autocriticofobia; a decidofobia; a tanatofobia; a autoparapsiquismofobia; a neofobia; a racionofobia; a heterocriticofobia; a existência sob o jugo do
medo da exclusão.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da mesméxis; a síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome
da subestimação.
Maniologia: a megalomania mística; a mania de manipular; a idolomania; a gurumania;
a hagiomania; a apriorismomania; a egomania; a autassediomania.
Mitologia: os megamitos ritualísticos; o mito do dom parapsíquico; o mito das verdades
reveladas; a mitificação das parapercepções; o mito da infalibilidade oracular; o mito de o oráculo representar condição evoluída; o mito da santidade; o mito da sacralização.
Holotecologia: a regressoteca; a retrocognoteca; a psicossomatoteca; a comunicoteca;
a parafenomenoteca; a energossomatoteca; a absurdoteca; a pseudoteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Falaciologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Psicossomatologia; a Autassediologia; a Sexossomatologia; a Teomitologia; a Dogmatologia; a Enganologia; a Eufemisticologia; a Subcerebrologia; a Onirologia; a Desviologia;
a Acriticologia; a Passadologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consener; a consciênçula; a conscin baratrosférica;
a conscin títere; a isca humana inconsciente; a conscin tenepessável.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o sensitivo primário; o parapsíquico; o parapercepciologista; o precognitor; o psicômetra; o áugure; o áuspice; o quiromante; o dog-
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mata; o dono da verdade; o fazedor de cabeças; o dissimulado; o mirmídone; o satélite de assediador; o genuflexo; o idólatra; o rezador; o teomaníaco; o curandeiro; o feiticeiro; o benzedor; o sacerdote; o bruxo; o vidente; o profeta; o pai de santo; o mago; o cartomante; o cavalo; o pajé;
o xamã.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a sensitiva primária; a parapsíquica; a parapercepciologista; a precognitora; a psicômetra; a áugure; a áuspice; a quiromante; a dogmata; a dona da verdade; a fazedora de cabeças; a dissimulada; a mirmídone; a satélite de assediador; a genuflexa; a idólatra; a rezadora; a teomaníaca; a curandeira; a feiticeira; a benzedeira;
a sacerdotisa; a bruxa; a vidente; a profetisa; a mãe de santo; a maga; a cartomante; a pitonisa;
a vestal; a sibila.
Hominologia: o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens superstitiosus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens pathoperceptor; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do oráculo amena = a condição de atuação oracular ocasional,
com baixo percentual de emocionalismo e alguma cientificidade na comunicação parapsíquica;
síndrome do oráculo aguda = a condição de atuação oracular recorrente, com alto percentual de
emocionalismo e ausência de cientificidade na comunicação parapsíquica.
Culturologia: a cultura dos idiotismos culturais; a cultura zodiacal; a cultura da irreflexão; a cultura da sedução holochacral; a cultura grupal inalterável por séculos; a cultura do esoterismo; a cultura da vida guiada pela Numerologia; a cultura dos mantras inférteis; a cultura do
sagrado; a cultura do negocinho; a cultura da paraperceptibilidade.
Terapeuticologia. Eis, em ordem alfabética, 15 atitudes, técnicas ou posturas passíveis
de catalisar a autossuperação da síndrome do oráculo pela conscin motivada:
01. Autoparapsiquismo: a vivência do loc interno parapsíquico.
02. Autorganização: o investimento na rotina útil com dias matemáticos.
03. CPC: o investimento diuturno no código pessoal de Cosmoética.
04. Criticidade cosmoética: a manutenção da criticidade com foco cosmoético nas interações sociais.
05. Descensão cosmoética: a autopesquisa evidenciando a autoimagem real.
06. Descrenciologia: a vivência de autexperimentos com racionalidade operante.
07. Docência itinerante: a continuidade da postura retributiva diante dos conhecimentos adquiridos na Conscienciologia.
08. Domínio do EV: o esforço máximo e exaustivo para dominar e ampliar o EV.
09. Higiene consciencial: a busca diuturna de higiene consciencial através da leitura,
filmes, diálogo e amizades produtivas.
10. Logicidade: o pensamento linear concatenado e racional, refratário a xenopensenes.
11. Neofilia: a autoconfiança para vivenciar novas posturas, predispondo-se para as renovações intraconscienciais.
12. Parapsiquismo mentalsomático: a postura racional para decodificar as parapercepções e associar ideias.
13. Pesquisador-sensitivo: a busca incessante da leitura mais correta das parapercepções através de registros frequentes.
14. Senso de Universalismo: o exercício da horizontalidade cosmoética em cada oportunidade interassistencial.
15. Tenepessismo: a constância de ânimo com disposição para ir ao encontro dos assistidos.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do oráculo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
04. Binômio expectativa-recompensa: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
06. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
08. Hipostasia: Hermeneuticologia; Nosográfico.
09. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
11. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
12. Parapercepção patológica: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
13. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Pitonisa: Perfilologia; Neutro.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A SÍNDROME DO ORÁCULO REPRESENTA CONDIÇÃO AUTOPARAPSÍQUICA REGRESSISTA E DESCARTÁVEL, EXIGINDO A VIVÊNCIA DA INTERASSISTÊNCIA COSMOÉTICA
DIUTURNA PARA ROMPER OS CICLOS DE INTERPRISÕES.
Questionologia. Quais posturas e técnicas você, leitor ou leitora, vem adotando para
qualificar as automanifestações parapsíquicas? Em escala de 1 a 5, qual o grau de incorruptibilidade frente à condição de intermissivista?
Bibliografia Específica:
1. Broad, William J.; O Oráculo: O Segredo da Antiga Delfos (The Oracle: The Lost Secrets and Hidden
Message of Ancient Delphi); trad. Regina Lyra; 350 p.; 24 seções; 7 caps.; 1 cronologia; 1 E-mail; 8 enus.; 3 fórmulas;
6 fotos; 16 ilus.; 7 mapas; 1 website; glos. 138 termos; 1 nota; 159 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 13 a 77 e 203 a 215.
2. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 31 a 78.
3. Doyle, Arthur Conan; História Do Espiritismo (The History of Spiritualism); int. e trad. Júlio Abreu Filho;
pref. José Herculano Pires; 500 p.; 25 caps.; 3 ilus; 1 microbiografia; 1 apênd.; 21 x 14 x 4 cm; br.; São Paulo, SP; Editora
O Pensamento; 1960; páginas 59 a 71 e 169 a 256.
4. Loureiro, Carlos Bernardo; Das Profecias à Premonição: Passado, Presente e Futuro se fundem para
Constituir a Eternidade; pref. Djalma Agollo; 197 p.; 54 caps.; 34 refs; 17,5 x 12,5 cm; br.; Rio de Janeiro, RJ; Federação Espírita Brasileira; 1999; páginas 16 a 40 e 51 a 82.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 70 a 75, 232 a 238, 957 e 958.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
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glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 726 a 728.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 63, 77 e 715.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 292.

R. K. N.
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SÍNDROME DO OSTRACISMO
(PERDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do ostracismo é a condição da perda de algum tipo de poder
humano e consequente desterro político, exclusão social, falência econômica, invisibilidade artística ou destituição científica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo ostracismo deriva também do idioma Grego, ostrakhismós, “ostracismo; desterro; juízo pelo qual os atenienses desterravam por 10
anos o cidadão cuja presença era considerada perigosa”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Síndrome da perda do poder. 2. Síndrome da exclusão. 3. Síndrome
do topo da montanha. 4. Síndrome da celebridade. 5. Síndrome da abelha-rainha.
Neologia. As duas expressões compostas síndrome do ostracismo lato sensu e síndrome
do ostracismo stricto sensu são neologismos técnicos da Perdologia.
Antonimologia: 1. Conscin equilibrada. 2. Personalidade bem articulada. 3. Anonimato do Serenão. 4. Síndrome do estrangeiro. 5. Síndrome de Swedenborg. 6. Volta por cima.
Estrangeirismologia: o sic transit gloria mundi; a angustia temporum; o dies irae.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Citaciologia. Eis 1 provérbio invertido capaz de explicitar o tema: – Quem foi rei, nem
sempre será majestade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desesperança; os nostopensenes; a nostopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenidade da nostalgia do poder.
Fatologia: a Socin volúvel; a fama volátil; o dinheiro motor da fama; a fama obtida por
meio da beleza corporal efêmera; a corrida pela beleza física; o chamariz da plástica do soma;
o belezismo; a abertura das portas aos jovens belos; a beleza passada à frente da competência;
a superficialidade da Estética; a fugacidade da notoriedade; a veneração pública instável; a ignorância própria da idolatria; o megassentimento da perda; o estrelismo; o vedetismo; o fantasma do
encerramento da carreira; a depressão do fim da carreira do atleta; a depressão do aposentado;
a volta ao anonimato; o esquecimento do público; a hipomnésia das multidões; o despercebimento
dos ex-fãs; o desprestígio; a perda da veneração dos bons assédios dos fãs; a readaptação à nova
vida; o preparo para o futuro; a frustração do sucesso ao fracasso; as horas amargas; a condição
de mal a pior; o nadar em seco; a caveira de burro; a caixa de Pandora; o suplício de Sísifo; a série ininterrupta de acidentes funestos; a Baratrosfera nesta dimensão humana; a ignomínia; a ruína
pessoal; o alcoolismo pós-carreira; as drogas pós-carreira; a depressão pós-carreira; o refúgio póscarreira; o carrancismo; a inadaptabilidade; a obcecação pelas pessoas famosas; o culto amaurótico à monarquia; o período da interprisão grupocármica; a continuidade da vida intrafísica; o ato
de ir de foz em foz.
Parafatologia: os acidentes de percurso parapsíquicos; a macro-PK destrutiva.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: as aperturas; as desventuras; as tribulações; os contratempos; os percalços; as provações; os revezes; os surtos; os transes; as vicissitudes.
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Binomiologia: o binômio recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio poder-posição-prestígio.
Antagonismologia: o antagonismo ontem / hoje; o antagonismo excesso / carência.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do ostracismo crônico; a síndrome do topo da hierarquia; a síndrome do topo da montanha; a síndrome da celebridade; a síndrome da perda do poder; a síndrome da abelha-rainha.
Maniologia: a nostomania; a fracassomania.
Mitologia: a autorreperspectivação dos mitos pessoais.
Holotecologia: a criminoteca; a egoteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Perdologia; a Autopesquisologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Interprisiologia; a Prospectiva; a Traumatologia; a Autovitimologia; a Evoluciologia;
a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a vítima do ostracismo; a conscin mortal vulgar; a conscin assediada pela
fama; a conscin dos bons tempos; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a nova
personalidade desconhecida; a pessoa incógnita à força; a conscin desbussolada; as multidões.
Masculinologia: o ex-bamburrista; o ex-atleta; o ex-popstar; o ex-CEO; o ex-formador
de opinião; o aposentado; o pedinte; o veterano da vida; o neoermitão; o neoanônimo; os fãs;
o garçom esquecido; o antepassado de si mesmo; o Unabomber (Theodore John Kaczynski,
1942–); o cientista Daniel Carleton Gajduseck (1923–); o cidadão anônimo; o longevo; o psicólogo; o consciencioterapeuta.
Femininologia: a vedete; a ex-vedete; a estrela; a ex-estrela; a ex-atleta; a aposentada;
a pedinte; a veterana da vida; a neoanônima; as fãs; a antepassada de si mesma; a cidadã comum;
a longeva; a psicóloga; a consciencioterapeuta.
Hominologia: o Homo sapiens expurgatus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens
neophobicus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens ambiguus; o Homo sapiens ectopicus;
o Homo sapiens debilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do ostracismo stricto sensu = a sucessão de pequenos fatos
considerados intoleráveis pela conscin depois da queda; síndrome do ostracismo lato sensu =
a sucessão da ausência de reflexões pessoais, profundas, antes, durante e depois da queda.
Lato sensu. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 variáveis componentes do universo
da síndrome do ostracismo lato sensu:
1. Amizades. O círculo de amizades da conscin antes, durante e depois da perda considerada pessoalmente como sendo imensa.
2. Anonimato. O fato não raro do antagonismo cultura da celebridade / angústia do
anonimato.
3. Dinheiro. A obsessão por dinheiro como sintoma da loucura coletiva na Socin dominada pelo capitalismo selvagem.
4. Diuturnidade. A experiência dos dias calamitosos e das noites caliginosas de quem
não se preparou para o amanhã.
5. FEP. O saldo prioritário e decisivo da Ficha Evolutiva Pessoal.
6. Longevidade. A longevidade dilatada das pessoas no Terceiro Milênio.
7. Mito. A autovivência integral do antagonismo construção do mito / desconstrução do
mito.
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Stricto sensu. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 variáveis frívolas, contudo impactantes no universo das perdas da síndrome do ostracismo stricto sensu:
1. Aplausos. A vida sem aplausos e sem pedidos de fotos com desconhecidos.
2. Autógrafos. A ida aos locais públicos sem autógrafos para dar.
3. Fila. A entrada na fila para obter mesa no restaurante igual a qualquer pessoa.
4. Identidade. O pedido da própria identidade durante o ato da compra na loja.
5. Mídia. O esquecimento completo da pessoa por parte dos entrevistadores das revistas
especializadas em gente.
6. Restaurante. O único autógrafo melancólico, ainda restante, dado no talão de cheques para pagar a conta no restaurante.
7. Tapinhas. A falta dos tapinhas nas costas nos encontros com as pessoas.
Caracterologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, a tabela com 30 cotejos das condições anteriores e posteriores do portador, ou portadora, da síndrome do ostracismo:
Tabela – Cotejos Ascensão / Queda
Nos

Antes (Anteriorologia)

Depois (Posteriorologia)

01.

Alta visibilidade social

Invisibilidade social

02.

Alto cargo político

Condição do eleitor vulgar

03.

Apogeu apoteótico

Vida bissexta

04.

Astronauta e o espaço sideral

Vida normal na Crosta Terrestre

05.

Bamburriologia pessoal

Existência desafortunada

06.

Celebridade

Anonimato involuntário

07.

Céu de brigadeiro na vida

Tsunami existencial

08.

Chuvas de papéis picados

Olhares indiferentes das pessoas

09.

Cientista nobelista laureado

Destituição das funções

10.

Desfiles em carro aberto

Pessoa sem carro próprio

11.

Esplendor somático

Quarta idade física

12.

Executivo (CEO)

Exclusão da função ou cargo

13.

Fama (opinião pública)

Esquecimento do público

14.

Felicidade do radioso início

Infelicidade do triste fim

15.

Glória intrafísica

Ostracismo final

16.

Honrarias, homenagens

Desonras, condenações

17.

Maré de rosas da existência

Mar revolto da existência

18.

Megaeuforin

Megamelin (Megamelex)

19.

Nobreza sólida

Pobreza penosa

20.

Período áureo

Decadência inescondível

21.

Período das vacas gordas

Período das vacas magras
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Nos

Antes (Anteriorologia)

22.

Poder humano ou liderança

Mediocridade do liderado

23.

Prestígio político

Perda da influência partidária

24.

Projeto motivador

Derrotismo final

25.

Prosperidade, opulência

Vitimização do confisco

26.

Requinte e suntuosidade

Miséria óbvia

27.

Retrovida de monarca

Plebeísmo nesta vida humana

28.

Status social

Condição do pé-de-chinelo

29.

Tipo humano produzido

Ilustre desconhecido

30.

VIP (megastar)

Pessoa na multidão

Depois (Posteriorologia)

Terapeuticologia. Considerando o universo da Interassistenciologia, a cura da síndrome
do ostracismo pode ser alcançada por meio da escrita realista e consequente publicação da autobiografia, por parte da conscin sindromática, expondo o trinômio ascensão-queda-reerguimento,
dentro das técnicas consciencioterápicas das tarefas do esclarecimento (tares).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do ostracismo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
09. Causa perdida: Perdologia; Nosográfico.
10. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DO OSTRACISMO AINDA INCIDE SOBRE OS
INTERMISSIVISTAS E COGNOPOLITAS, HOMENS E MULHERES, PRINCIPALMENTE NA MODALIDADE PARAGENÉTICA, MULTIEXISTENCIAL, DAS PERDAS SECULARES.
Questionologia. Você vive preparado para as consequências da própria vida pública no
tempo? Você sabe descartar a condição do antepassado de si mesmo?
Bibliografia Específica:
01. Alves, Milton; Quando o Maior Adversário é o Esquecimento; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV;
N. 24.113; Seção: Esportes; 4 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 05.09.99; página 45.
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02. Bloch, Vicky; A Síndrome do Topo: Profissionais feitos para Durar sabem que os Cargos passam, mas
as Realizações ficam; Você S / A; Revista; Mensário; Ed. 103; Seção: Você em Evolução / Poder; 1 foto; 1 microbiografia; São Paulo, SP; Janeiro, 2007; página 40.
03. Dweck, Denise; Uma Paixão Lunática (Síndrome da Celebridade; Queda no Anonimato); Veja; Revista;
Semanário; Ed. 1.995; ano 40; N. 6; Seção: Internacional / Sexo; 3 fotos; São Paulo, SP; 14.02.07; página 56.
04. Padilla, Ivan; Houstan... Ela tem Um Problema; A Astronauta só ficou Famosa ao Tentar Sequestrar Outra Mulher, por Ciúme; Época; Revista; Semanário; Ed. 456; Seção: Primeiro Plano / Personagem; 2 fotos; São Paulo,
SP; 12.02.07; páginas 16 e 17.
05. Reis, Léa Maria Aarão; Fama para Todos: Cultura da Celebridade acaba criando a Angústia do Anonimato; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 275; Caderno: Estilo de Vida; 9 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 09.01.2000; página 6.
06. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 188 e 259.
07. 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 544, 699 e 734.
08. 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 68.
09. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 385.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 130, 523, 562 e 750.
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SÍNDROME DO PRÍNCIPE TIRANO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do príncipe tirano é o estado caracterizado pelo conjunto de
comportamentos anacrônicos e monárquicos, mantidos e manifestados de maneira leve ou intensa
pela conscin masculina, ou feminina, na vida atual, mas provindos de vida pretérita no exercício
do poder de modo caprichoso e opressor.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra príncipe deriva do idioma Latim, princeps, “o primeiro (em relação ao tempo); o primeiro (em relação à dignidade, ao mérito); de primeira ordem; chefe; cabeça; principal”, constituído por primus, “primeiro”, e capere, “tomar; pegar; segurar”. Apareceu no Século XI. O vocábulo tirano procede do idioma Grego, tyranos, “senhor; chefe; tirano; quem tem poderes absolutos”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Síndrome do príncipe déspota. 2. Síndrome do monarca tirano. 3.
Síndrome do nobre tirano. 4. Síndrome do aristocrata tirano. 5. Síndrome da princesa tirana.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo príncipe:
princesa; principado; principelho; principesca; principesco; principículo; principote.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do príncipe tirano, síndrome do príncipe
tirano leve e síndrome do príncipe tirano intensa são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Personalidade universalista. 2. Perfil cosmoético. 3. Temperamento
maxifraterno. 4. Caráter low profile. 5. Índole de tocador de obra.
Estrangeirismologia: o tyrant; o prince; o status social.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à profilaxia das posturas monárquicas e tirânicas.
Proverbiologia. Eis 1 provérbio relacionado ao tema: − Arrogance is a kingdom without
a crown.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da monarquia e aristocracia; os retropensenes;
a retropensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade.
Fatologia: a auto-herança monárquica; a frustração, conflitos, aborrecimentos e mágoas
contínuos por ter perdido os privilégios principescos; a sede de poder, ascensão social e prestígio;
o desejo de bens materiais de luxo; a necessidade de ser vip ou top; a busca pela exclusividade ou
pela maioria dos holofotes; a competição assediadora velada; a possessividade sobre as outras
conscins; a reação exagerada quando os microdesejos não são satisfeitos exatamente na hora esperada; a irritabilidade, agressividade ou vitimização quando não se obtém o desejado; a megalomania pessoal; a convicção do dever de todos em recebê-lo com tapete vermelho; a preguiça de
colocar a “mão na massa” ou tocar a obra; a vontade e o esforço débil inconsciente; a presunção
da vocação para ser chefe, mandar e delegar trabalhos; a pusilanimidade nas ocasiões convenientes; a coragem e tirania quando em posição de poder; a covardia, depressão, dissimulação ou vitimização quando em posição de inferioridade; o machismo; a luxúria; a promiscuidade; a alta exigência quanto a fatores intrafísicos em relação às mulheres ou homens; o cortejo das personalidades consideradas da aristocracia; o tratamento vulgar às pessoas consideradas plebeias; o preconceito, a arrogância e o esnobismo às conscins consideradas de classe social inferior; o antiuniversalismo; a fofoca e os boatos malévolos; o gosto pela violência, podendo colocar em risco a au-
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tointegridade; a prática corriqueira de estigmatizar e julgar os outros com hipocrisia; a vivência
do megaegão; a soberba pela autopresunção de possuir “sangue azul”, mesmo não pertencendo
a família nobre ou aristocrata; a família nuclear incentivadora das posturas monárquicas e aristocráticas; os mecanismos de defesa do ego; o mundo imaginário da realeza da retrovida; a frustração, os conflitos, aborrecimentos e mágoas contínuos por ter perdido os privilégios de príncipe;
a diminuição e restrição do círculo social visando manter o próprio mundo imaginário; o isolamento social no castelo-fortaleza quando lhe convém; a vontade de adquirir conhecimentos e intelectualidade para aumentar o status, o prestígio e o poder, sem querer empregar grandes esforços
para obtê-los; o gosto pela cultura e entretenimento hedonista; a boa vida de sombra e água fresca; o fascínio pelos filmes de época envolvendo lutas com espadas, heróis, mitologia, guerras medievais, Roma Antiga, Grécia Antiga; a rigidez com as conscins mais próximas; o comportamento
divergente entre o cavalheirismo e a grosseria; o temperamento monárquico; a automimese dispensável; as recins prioritárias.
Parafatologia: a falta do estado vibracional (EV) profilático; os autassédios; os heterassédios; os danos energéticos resultantes dos comportamentos patológicos e anticosmoéticos; o aumento das interprisões grupocármicas advindas da convivialidade imatura e egoica; as benesses
gratuitas de hoje advindas do reconhecimento inconsciente das ECs do antigo príncipe por outras
conscins; o parapsiquismo e domínio energético como fonte de status social e poder.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico intenção ideológica–vontade totalitária; o sinergismo expectativa-frustração; o sinergismo loucura-terror-poder; o sinergismo aparência-conteúdo; o sinergismo herança genética–herança paragenética; o sinergismo hiperreatividade
emocional–hiperdefensividade egoica; o sinergismo medo-subordinação.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio espúrio do
autocomodismo; o princípio da seriexialidade; o princípio assediador de seduzir para dominar;
o princ pio egoc ntrico do “eu mereço”; o princípio da liberdade; o princípio da igualdade de
direitos; o princípio espúrio da superioridade monárquica; o princípio da prioridade de tratamento; o princípio maquiavélico de os meios justificarem os fins.
Codigologia: o código cerimonial, litúrgico e ritualístico da realeza; os códigos de etiqueta segregadores por demarcarem o nível social; a falta do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: as teorias revolucionárias de tomada de poder.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; as técnicas de ascensão social; as técnicas de acesso ao poder; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; as
técnicas de reciclagem existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da desperticidade;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos sempre nocivos dos aborrecimentos; os efeitos intrafísicos de
causas paragenéticas holobiográficas; os efeitos danosos do egoísmo na autevolução; o efeito intoxicante do egocentrismo no holossoma; o efeito deletério viciador da vida ostentatória da mordomia real ou aristocrática; o efeito nosográfico retroalimentador e duradouro do gosto pelo poder; os efeitos sadios da ruptura com as retroposturas imprimindo leveza à autexpressão.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses; a ausência de neossinapses para
identificar e superar o trafar.
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Ciclologia: o ciclo vicioso das inutilidades antievolutivas ou regressivas; o ciclo algoz-vítima; o ciclo sedutor-seduzido; o ciclo de acidentes pessoais; o ciclo excitação-depressão;
o ciclo ânsia de poder–tomada de poder; o ciclo ascensão-queda.
Enumerologia: os hábitos; os costumes; as manias; os tiques; as birras; os vícios; os caprichos.
Binomiologia: o binômio autocrítica falha–heterocrítica mordaz; o binômio satisfação
malévola–humor cáustico; o binômio carência-heterassédio; o binômio repressor-reprimida;
o binômio inspiração via psicossoma–inspiração via mentalsoma; o binômio autodivinização
biográfica deliberada–autestigmatização holobiográfica involuntária; o binômio exaltação da
personalidade–utilização de símbolos de poder; o apego ao binômio hábitos doentios–rotinas
inúteis.
Interaciologia: a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação egocentrismo-agressividade; a interação egocentrismo-arrogância; a interação egocentrismo-imaturidade;
a interação egocentrismo-isolacionismo; a interação egocentrismo-avareza; a interação egocentrismo–manipulação consciencial; a interação egocentrismo–porão consciencial; a interação
egocentrismo-sectarismo.
Crescendologia: o crescendo patológico melin-melex; o crescendo egocentrismo infantil
insuperado–egocentrismo adulto cronicificado; o crescendo poder temporal–poder consciencial;
o crescendo conquista territorial–expansão egoica.
Trinomiologia: o trinômio patológico fofoca-calúnia-difamação; o trinômio competição-cobiça-inveja; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio interpresidiário monarca-séquito-súditos; o trinômio forçar-comprar-seduzir; o trinômio cetro-espada-crucifixo.
Polinomiologia: o polinômio possessivo eu-meu-nós-nosso; a avidez pelo polinômio sexo-dinheiro-fama-posição-prestígio-poder; o polinômio coroa-cetro-trono-palácio; o polinômio
roupas-calçados-cabelos-acessórios; o polinômio ego-orgulho-vaidade-preconceito; o polinômio
clã–casa–clube–coluna social.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo autexposição / acobertamento; o antagonismo realidade / ilusão; o antagonismo interprisidiário grupocármico / minipeça interassistencial; o antagonismo Anticosmoética / Cosmoética; o antagonismo hierarquia social / hierarquia evolutiva; o antagonismo estrelato anticosmoético temporário / estrelato cosmoético permanente; o antagonismo conscienciocentrismo / egocentrismo;
o antagonismo altruísmo assistencial / egocentrismo assediador; o antagonismo desprendimento
/ ganância; o antagonismo concessão / exigência; o antagonismo falácia / verdade; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo profilaxia / hipocondria; o antagonismo aquisição da
posse / perda da posse; o antagonismo poder meritório derivado da mentalsomaticidade / poder
monárquico derivado da subcerebralidade; o antagonismo extremo sede de poder / poder da
Cosmoética.
Paradoxologia: o fato paradoxal de a mesma holobiografia poder produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido; o paradoxo das palavras e sorrisos
amáveis destoando das energias agressivas emanadas da conscin; o paradoxo da autopensenização envenenada contra outrem envenenar primeiramente e mais intensamente a psicosfera da
consciência patopensenizadora; o paradoxo do fechamento da conta egocármica propiciar
a abertura da conta policármica; o paradoxo somática forte–força presencial fraca.
Politicologia: a monarquia; a aristocracia; o feudalismo; as ditaduras; as tiranias; o imperialismo; o czarismo.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do menor esforço; a lei do retorno; a lei de ação e reação; a lei do mais forte; as leis do Direito Dinástico.
Fobiologia: a fracassofobia; a catagelofobia.
Sindromologia: a síndrome do príncipe tirano; a síndrome depressiva; a síndrome da
distorção da realidade; a síndrome da insegurança; a síndrome do infantilismo; a síndrome da
abstinência do poder; a síndrome do ostracismo.
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Maniologia: a megalomania; a tiranomania; a ninfomania; a plutomania; a oniomania;
a mitomania; a egomania.
Mitologia: o mito da pensenização secreta; o deslumbramento pelo mito do poder humano temporal; o mito da felicidade instantânea; o mitismo; o mitismo racial; o mito do sangue
azul; o mito da guerra justa; o mito do herói.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Consciencioterapia; a Assediologia; a Holomaturologia; a Seriexologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Egocarmologia; a Enganologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consréu monarquista; a consbel
monárquica; a conscin baratrosférica; a consener; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o algoz de si mesmo; o pré-serenão vulgar;
o cognopolita; o intermissivista; o evoluciente; o autovitimizado; o bebezão; o reclamão; o fofoqueiro; o manipulador; o mentiroso; o mandão; o repressor; o controlador; o narcisista; o orgulhoso; o impaciente; o exibicionista; o solitário; o inautêntico; o prepotente; o alpinista social; o carreirista; o soberano; o insurgente; o altivo; o preconceituoso; o dissimulado; o hipócrita; o inflexível; o intransigente; o apriorista; o líder anticosmoético; o elitista; o esbanjador; o mimado; o caprichoso; o dono da verdade.
Femininologia: a antepassada de si mesma; a algoz de si mesma; a pré-serenona vulgar;
a cognopolita; a intermissivista; a evoluciente; a autovitimizada; a bebezona; a reclamona; a fofoqueira; a manipuladora; a mentirosa; a mandona; a repressora; a controladora; a narcisista; a orgulhosa; a impaciente; a exibicionista; a solitária; a inautêntica; a prepotente; a alpinista social;
a carreirista; a soberana; a insurgente; a altiva; a preconceituosa; a dissimulada; a hipócrita; a inflexível; a intransigente; a apriorista; a líder anticosmoética; a elitista; a esbanjadora; a mimada;
a caprichosa; a dona da verdade.
Hominologia: o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
vulgaris; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens debilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome do príncipe tirano leve = a condição patológica de a conscin
manifestar 1 ou 2 traços patológicos de vida pretérita vivenciados na condição de príncipe tirano;
síndrome do príncipe tirano intensa = a condição patológica de a conscin manifestar predominantemente os vários traços patológicos de vida pretérita vivenciados na condição de príncipe tirano.
Culturologia: a cultura da realeza; a cultura da monarquia; a cultura dos imperadores;
a cultura da nobreza; a cultura da aristocracia; a cultura dos senhores feudais; a cultura dos césares; a cultura dos patrícios; a cultura dos czares; a cultura dos faraós.
Apego. A condição atual de apego à vida pretérita de príncipe tirano resulta na manifestação ilusória, sustentada por diversos mecanismos de defesa do ego (MDE), de ainda deter o status perdido, mantendo sempre a altivez, não importando a contradição com a realidade atual.
Reconquista. No íntimo, porém, luta incansavelmente para reaver o status antigo, considerado superior devido à visão puramente intrafísica. Enquanto não reconquista a posição com
as regalias da vida passada de príncipe, convive diariamente com insatisfações, conflitos íntimos,
irritações, impaciências, depressões, vitimizações, queixumes, impulsos e explosões emocionais.
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Tirania. As consréus ressomadas, quando autocratas, tendem à tirania, não raro, desde
o período infantil, começando por extrair dos pais incautos, vitimizados e amedrontados, energias
conscienciais, dinheiro, sossego e respeito.
Mesologia. A Mesologia, principalmente dentro do contexto do relacionamento com os
pais, pode favorecer a criação de tiranos caprichosos com sintomas muito similares aos da
síndrome do príncipe tirano, mesmo a conscin não tendo exercido papel semelhante em vida
pretérita.
Tirano. Todo ditador ou tirano é surdo e parassurdo, não escuta os amigos e nem os amparadores extrafísicos. Contudo, jamais erra sozinho.
Terapeuticologia. Pelos critérios da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 7 autoprovidências práticas e inteligentes favorecedoras da reciclagem dos trafares,
autocorrupções e pecadilhos mentais:
1. CPC: a constituição e vivência do código pessoal de Cosmoética; a autocrítica teática.
2. EV: a prática do estado vibracional diária e profilática.
3. Gescon: a escrita realista e consequente publicação, com base na Autoconsciencioterapia.
4. Proéxis: a autoconsciência do cumprimento da proéxis.
5. Sinalética: a sinalética parapsíquica pessoal utilizada como insumo para a autopesquisa e reciclagens.
6. Tares: a priorização e o continuísmo da tares; a docência conscienciológica.
7. Tenepes: a prática diária da tenepes; a Assistencioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do príncipe tirano, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
04. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
05. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
06. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
07. Consréu estelar: Parapatologia; Nosográfico.
08. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
09. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
12. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
13. Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.
15. Tirania: Parapatologia; Nosográfico.

A SÍNDROME DO PRÍNCIPE TIRANO ACARRETA INEVITÁVEL SOFRIMENTO, CONFLITO E DESPERDÍCIO DE VIDA
ÀS CONSCINS VULGARES, ALÉM DE INCOMPLÉXIS E MELEX ÀS CONSCINS INTERMISSIVISTAS AUTOCORRUPTAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda age conforme em vida pregressa na posição de prestígio e poder? Já compreende os benefícios pessoais e grupais de deixar isso para trás
e acordar para a realidade evolutiva?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 150, 151, 226, 301, 307, 346 a 348, 576 a 578, 639, 640, 653, 656, 663, 670, 671, 676, 679, 716, 758, 796, 810
e 1.003.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 218, 312,
329, 408, 412, 446, 498, 499, 516, 539, 545, 553, 556, 662, 728, 729, 846 e 1.058.
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 268, 459
e 480.

F. F.
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SÍNDROME DOS BASTIDORES
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome dos bastidores é a condição comportamental patológica de
a conscin, homem ou mulher, viver na retaguarda das atividades e das decisões, em decorrência
dos trafares de inibição, escondimento, acanhamento e medo da autexposição, manifestando-se
em subnível evolutivo, pelo evitamento da assunção do protagonismo proexológico e da liderança
cosmoética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome deriva do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
se reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra bastidores vem do idioma Francês
antigo, bastir, “construir; costurar (uma peça de roupa); alinhavar; fazer; preparar; organizar”.
Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Síndrome do escondimento. 2. Sintomatologia do anonimato patológico. 3. Sintomatologia do antiprotagonismo interassistencial. 4. Quadro sindrômico do acanhamento da autoliderança. 5. Retaguarda antiassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome dos bastidores, síndrome dos bastidores
esporádica e síndrome dos bastidores recorrente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autoliderança. 2. Liderança cosmoética. 3. Protagonismo interassistencial. 4. Autogestão proexológica. 5. Autexposição cosmoética. 6. Síndrome da ribalta.
7. Síndrome do holofote.
Estrangeirismologia: o autoderrotismo da ideia “I don't think I can do it”; a atuação
behind the scenes; a conscin hollow profile; a manifestação out of public view; as decisões in the
background; o posicionamento backstage; o modus vivendi nos bastidores; a “éminence grise”.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas da consciência.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Saiamos das
trincheiras. Deixemos os bastidores. Orgulho gera timidez. Há trafores inaproveitados? Rompamos nossos limites. Vençamos toda inibição.
Citaciologia: – “Liderança é ação, e não posição” (Donald H. McGannon, 1920–1984).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal trafarista; a autopensenização trafarística; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; a ausência de ortopensenes; a ausência de ortopensenidade; a autopensenização traforística; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
o holopensene da evolução pessoal; a autopesquisa da autopensenidade retilínea.
Fatologia: o vício comportamental do escondimento; o perfeccionismo limitando a autexposição; o medo de passar vergonha em público; as autocrenças limitantes; o dogma vivenciado da autoimagem de retração consciencial; a autocrítica exacerbada; o receio da heterocrítica; os
mecanismos de defesa do ego (MDEs); o escondimento do sucesso; o ato de fugir dos holofotes;
a inibição em ser o alvo das atenções; o ato de viver a vida nos bastidores, nas coxias; o autoconceito de inabilidade social; a tibiez nas interações sociais; o desconforto na interação com pessoas
em posição social, intelectual ou profissional reconhecidamente superiores; o domínio da situação
unicamente em pequenos grupos; a falta de autoconscienciometria; a falta de autodiscernimento;
a preocupação com a autoimagem; a autavaliação errônea de inaptidão frente a novas tarefas; os
ensaios mentais para representar o papel social com perfeição; o retraimento bloqueando a comunicação oral e a gestual; o ato de pensar em cada palavra e gesto antes do contato social; a falta de
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espontaneidade nas interações sociais; a retração sendo resultado de trauma psicossomático; a falta de ousadia na tomada de decisões; a predisposição à depressão; a ansiedade quanto à automanifestação; a ignorância quanto à omissão deficitária do acanhamento; a falta de autoconfiança no
desempenho energético pessoal; a hesitação na assunção do epicentrismo de trabalhos energéticos
interassistenciais; a procrastinação na decisão de iniciar a tarefa energética pessoal (tenepes);
o desafio da autossuperação da autexposição em público a partir da docência conscienciológica;
a saída da retaguarda para o front da assistência tarística; o ato de mostrar a cara; os meios cosmoéticos facultativos e compulsórios da autorreciclagem; o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança, em algum momento; o fato de o atributo da liderança ser passível de desenvolvimento; a liderança situacional em contraponto ao retraimento.
Parafatologia: a autovivência em subnível do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os auto e heterassédios; a repressão do autodesenvolvimento parapsíquico; a preponderância do umbílico e cardiochacra nos MDEs; a predominância
dos chacras superiores na autexposição recicladora cosmoética; a viragem interassistencial multidimensional; a retratação da autoimagem interassistencial perante a equipe extrafísica de amparadores; o amparo extrafísico de função; o epicentrismo energético interassistencial na tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico automimeses multisseculares–neofobia; o sinergismo homeostático força presencial da conscin–força presencial do amparador; o sinergismo autoconscientização multidimensional–autoparapsiquismo.
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; o princ pio “se algo não é om,
não adianta fazer maquiagem”; o princípio da descrença (PD) aplicado à Conviviologia; o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a assunção
do princípio do posicionamento pessoal (PPP) na superação do comportamento sindrômico.
Codigologia: os códigos de condutas sociais; a autoincorrupção enquanto alínea do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da automimese dispensável; a teoria da liderança situacional;
a teoria do desenvolvimento dos atributos pessoais conduzindo à liderança; a teoria do modelo de
aprendizagem.
Tecnologia: a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; a técnica das perdas e ganhos; a técnica do desbloqueio laringochacral através da autexposição pública; a técnica do afastamento e sobrepairamento autocrítico; a técnica
da mobilização básica das energias (MBE); a técnica da verbação; a técnica do treinamento do
comportamento inábil; a técnica da imitação do comportamento maduro; a técnica da identificação dos traços de liderança pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC); as oportunidades de desenvolver a comunicabilidade a partir do voluntariado; os desafios evolutivos assumidos na gestão do voluntariado e docência conscienciológicos; a assunção de epicentrismo nas tarefas do voluntariado; o paravoluntariado conscienciológico; a escolha de tarefas sem autexposição no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório consciencial; a tares assistencial aplicada no laboratório conscienciológico da vida diuturna; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia;
o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Efeitologia: o efeito de desvio da proéxis pela evitação do protagonismo proexológico;
o efeito halo multidimensional da saída dos bastidores e posicionamento para o epicentrismo interassistencial; o efeito do autenfrentamento da carreira solo no período preparatório da Pré-Intermissiologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

20713

Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos bloqueando a criação de neossinapses;
as neosssinapses das recins individuais; as neossinapses geradas a partir do posicionamento da
autoliderança cosmoética.
Ciclologia: o ciclo vicioso falta de autopesquisa–acriticidade pessoal–autoculpa–autescondimento; o ciclo improdutivo automimese–acomodação na zona de conforto–estagnação evolutiva; o neociclo autevolutivo; o ciclo evolutivo assistido-assistente; o ciclo alternante líder-liderado.
Enumerologia: a boca seca; o nó na garganta; a gagueira; os tremores nas pernas; a sudorese; a ruborização; o malestar gástrico.
Binomiologia: o binômio discrição-autescondimento; o binômio mecanismos intraconscienciais de defesa–autenganos autopermitidos; o binômio vida íntima–vida pública; o binômio
bastidores-ribalta; a implementação do binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio autexposição-heterorreconhecimento; o binômio discrição intrafísica–protagonismo extrafísico;
o binômio autocognição teática–tares eficaz; a melhoria na coerência do binômio autoimagem-heteroimagem; o binômio força presencial–consciência atratora; o binômio admiração-discordância atuante na melhoria da convivialidade; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando
proexista.
Interaciologia: a qualificação da interação intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; a interação das comorbidades retraimento-escondimento-isolamento.
Crescendologia: o crecendo medo-vergonha-hesitação-coragem; o crescendo bastidores-epicentrismo; o crescendo posicionamento pessoal–protagonismo; o crescendo autopesquisa-autevolução; o crescendo minipeça interassistencial–maximecanismo interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio responsabilidade-maturidade-autonomia; o trinômio parapercepção-autoconfiança-resultados; o trinômio autenfrentamento-recin-proéxis.
Antagonismologia: o antagonismo autocrença / autoconhecimento; o antagonismo zona
de conforto / zona de desconforto; o antagonismo autismo consciencial / epicentrismo consciencial; o antagonismo autoimagem fantasiada / autoimagem real; o antagonismo primeiro escalão
/ segundo escalão; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo
mentira absolutista / verdade relativa de ponta (verpon).
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência retraída poder exercer liderança nos bastidores; o paradoxo de a consciência inibida poder atuar na condição de líder situacional.
Politicologia: os excessos da cartilha do politicamente correto; a reciclocracia; a recexocracia.
Legislogia: as leis da convivialidade cosmoética; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à superação do quadro sindrômico; a lei da empatia; as leis da parapercepção.
Fobiologia: a fobia da automanifestação pública; a fobia de estar em evidência; a superação teática da sociofobia.
Sindromologia: a síndrome dos bastidores; a remissão da síndrome de Gabriela; a síndrome da procrastinação; a síndrome da insegurança; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome
do impostor.
Maniologia: a mania de fugir dos holofotes; a mania de exercer o controle atrás da cena.
Mitologia: o mito do “pau que nasce torto morre torto”.
Holotecologia: a patopensenoteca; a trafaroteca; a convivioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autopesquisologia; a Perfilologia; a Temperamentologia; a Autotrafarologia; a Autocriticologia; a Autossuperaciologia; a Conviviologia;
a Evoluciologia; a Epicentrismologia; a Liderologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin refém de si mesma; a conscin insegura; a conscin retraída;
a conscin trafarista; a conscin conduzida; a conscin perfeccionista; a conscin autopesquisadora;
o ser lúcido; o ser interassistencial; a equipin; a equipex.
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Masculinologia: o autodecisor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo;
o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o retomador de tarefa; o tenepessista; o parapercepciologista; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga;
a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a tenepessista; a parapercepciologista; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens timidus; o Homo sapiens autoludibrians; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
intermissivista; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome dos bastidores esporádica = a manifestação patológica de escondimento da conscin em situação específica de atuação ou convivialidade; síndrome dos bastidores recorrente = a manifestação patológica de escondimento da conscin incidindo em todas as
áreas de atuação e relações interconscienciais.
Culturologia: a falta de cultura da Autopesquisologia; a falta de cultura da Descrenciologia; as mimeses culturais; o conformismo cultural; a cultura conscienciológica; a cultura energossomática; a cultura multidimensional; a cultura da autexposição cosmoética.
Liderança. A síndrome dos bastidores impede a conscin de assumir a liderança cosmoética, reforçando o papel de assistida, conduzida, liderada e não de protagonista da própria existência. A superação do quadro sindrômico é processo essencial à evolução consciencial.
Caracterologia. No âmbito da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
características relativas às conscins portadoras da síndrome dos bastidores:
01. Autoimagem distorcida: o não reconhecimento dos próprios trafores, formulando
autoconceito irrealista.
02. Baixa autestima: a falta de amor próprio.
03. Baixa força presencial: a defasagem energética.
04. Comodismo: a resistência em sair da zona de conforto, por acomodação ou preguiça.
05. Comunicabilidade em subnível: o bloqueio da comunicação oral e gestual.
06. Inércia: a falta de iniciativa, de proatividade.
07. Insegurança: a ausência de confiança em si própria.
08. Hollow-profile: o perfil retraído, pouco expansivo.
09. Menos valia: a recusa em assumir tarefa de maior evidência, por desconhecer o autovalor.
10. Procrastinação: o adiamento da realização de tarefas por interesses subliminares.
Tabelologia. Sob a ótica da Liderologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, o cotejo
entre 23 posturas conscienciais traforistas relacionadas à liderança cosmoética lúcida, em contraponto às trafaristas da síndrome dos bastidores, inibidoras do protagonismo proexológico:
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Tabela – Liderança Cosmoética / Síndrome dos Bastidores
Nos

Trafores da liderança cosmoética

Trafares da síndrome dos bastidores

01.

Autenfrentamento

Subjugação

02.

Autenticidade consciencial

Dissimulação

03.

Autocoerência

Incoerência

04.

Autoconscientização multidimensional

Visão intrafísica materialista

05.

Autodiscernimento

Autocorruptibilidade

06.

Autoridade moral

Empáfia; presunção

07.

Comprometimento

Desídia

08.

Consciência de equipe

Tendenciosidade egocêntrica

09.

Convivialidade sadia

Isolacionismo

10.

Cosmoética

Ética bairrista

11.

Desrepressão

Repressão

12.

Disponibilidade assistencial

Egocentrismo

13.

Empatia

Indiferença

14.

Equilíbrio nas posturas pessoais

Desequilíbrio emocional

15.

Exemplarismo silencioso

Falaciosismo

16.

Flexibilidade mental

Monoideísmo

17.

Hiperacuidade

Desatenção

18.

Inteligência evolutiva

Capricho estagnador

19.

Maturidade consciencial

Imaturidade

20.

Ortopensenidade

Patopensenidade

21.

Rotinas úteis

Automimese dispensável

22.

Sinceridade

Hipocrisia; falsidade

23.

Vontade

Acrasia
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome dos bastidores, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
03. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Desinibição laringochacral: Comunicologia; Neutro.
05. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
06. Inibição comunicativa: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Intelectualidade estéril: Parapatologia; Nosográfico.
08. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Protagonismo proexológico: Proexologia; Homeostático.
Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
Relevo particular: Conviviologia; Neutro.
Síndrome de Gabriela: Automimeticologia; Nosográfico.
Síndrome do impostor: Parapatologia; Nosográfico.
Vice-líder: Liderologia; Neutro.
Vida pública: Sociologia; Neutro.

CABE AO INTERMISSIVISTA ESCOLHER: A AUTOMIMESE
DO ESCONDIMENTO, POSTURA REFLEXA DA SÍNDROME
DOS BASTIDORES, OU A AUTASSUNÇÃO LÚCIDA DA ORTOLIDERANÇA E DO PROTAGONISMO PROEXOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser possível superar a síndrome dos bastidores? Quais ações vem implementando para assumir o trafor da liderança cosmoética, a favor
do protagonismo proexológico interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Borges, Cícero; O Estado Consciencial de Urgência como Limitador da Paz Íntima; Artigo; II Encontro
Internacional da Paz; Saquarema, RJ; 18-21.04.15; Homo Projector; Revista; Semestral; Edição Especial; Vol. 2; N. 1; 1 E-mail;
5 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 3 técnicas; 3 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Julho, 2015; páginas 79 a 86.
2. Endersbe, Tom; Therrien, Jay; & Wortmann, Jon; Os 3 Compromissos da Liderança: Como a Clareza,
a Estabilidade e o Ritmo criam Grandes Líderes (The Three Commitments of Leaderships); revisora Vânia Cobiaco; trad.
Henrique Amat Rêgo Monteiro; 248 p.; 6 caps.; 1 E-mail; 32 enus.; 23 refs.; 1 website; 21 x 14 cm; br.; Clio Editora; São
Paulo, SP; Agosto, 2012; páginas 27 a 33.
3. Kauati, Adriana; Síndrome do Impostor e a Vida Acadêmica; Artigo; Interparadigmas: A Revista de Doutores da Conscienciologia; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 22 enus.; 1 minicurrículo; 33 refs.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 75 a 88.
4. Klein, William; & Schneider, João Ricardo; Mecanismos e Desenvolvimento da Vontade; Artigo;
Proceedings of the 4th Consciential Self Research Meeting; Journal of Conscienctiology; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 31-S;
2 E-mails; 13 enus.; 2 microbiografias; 3 técnicas; 23 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte;
Portugal; April, 2006; páginas 65 a 80.
5. O´Connor, Carol A; Aprenda os Segredos de uma Liderança Eficaz: Em Uma Semana (Successful
Leadership); trad. Liliana da Silva Lopes; 94 p.; 7 caps.; 1 E-mail; 29 enus.; 5 tab.; 20 x 13 cm; br.; Editora Planeta do
Brasil; São Paulo, SP; 2005; páginas 9 a 15, 18 a 21 e 90.
6. Schneider, Licinia S. Gonçalves; Proposição da Síndrome dos Bastidores na Inibição do Protagonismo
Interassistencial; Artigo; I Simpósio de Autopesquisologia do IIPC Curitiba; Curitiba, PR; 13.12.14; Conscientia; Revista;
Trimestral; Edição Especial; Vol. 18; N. 4; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 9 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 técnica;
5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; OutubroDezembro, 2014; páginas 405 a 415.
7. Serafim, Alessandra; Assertividade Evolutiva: Meio para Pacificação Íntima; Artigo; II Encontro Internacional da Paz; Saquarema, RJ; 18-21.04.15; Homo Projector; Revista; Semestral; Edição Especial; Vol. 2; N. 1; 1 E-mail;
9 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 5 técnicas; 8 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz
do Iguaçu, PR; Janeiro-Julho; 2015; páginas 46 a 57.
8. Vicenzi, Ivelise; O Autoconflito e os Efeitos na Interassistência; Artigo; VI Jornada de Autopesquisa
Conscienciológica & II Congresso Internacional de Autopesquisologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.11.13; Conscientia;
Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 17; N. 2; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 4 enus.; 1 microbiografia; 2 notas;
17 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; AbrilJunho, 2013; páginas 297 a 305.
9. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 218, 231, 232, 331, 335 e 336.
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SILÊ N CI O AU T O D EP R EC I ATI V O
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A síndrome do silêncio autodepreciativo é o conjunto de sinais e sintomas
manifestados, em graus variados, pela conscin, homem ou mulher, em representação negativista
de si mesma, em decorrência de bloqueios na expressão dos pensamentos, dos sentimentos e das
energias, em razão de vivências auto e / ou heterorrepressoras, em existências pretéritas ou na
atual.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome provém do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo silêncio deriva do idioma Latim, silentium, “silêncio”, de silere, “calar-se; guardar silêncio; não dizer palavra”. Apareceu no Século
XIV. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra depreciar vem do idioma Latim, depretiare, de pretium, “diminuir ou tirar o valor de; aviltar; desprezar”. Surgiu no Século XIX. O termo depreciativo apareceu também no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Síndrome do silêncio autodesvalorizador. 2. Sintomas do silêncio
autodepreciativo. 3. Conjunto de sinais e sintomas do silêncio autovitimizador. 4. Conjunto sintomatológico do silêncio autodesmerecedor. 5. Conjunto sintomatológico do silêncio automenosprezador. 6. Conjunto sintomatológico do silêncio autodesqualificador.
Neologia. As 4 expressões compostas síndrome do silêncio autodepreciativo, síndrome
branda do silêncio autodepreciativo, síndrome moderada do silêncio autodepreciativo e síndrome grave do silêncio autodepreciativo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Silêncio cosmoético. 2. Quietude superavitária. 3. Silêncio anticonflitivo. 4. Introspecção criativa.
Estrangeirismologia: o silêncio imposto pela chiusura; a falta de striptease consciencial; o egoísmo presente na expressão the glory of being alone; a força ilusória do anime to mangá
na superação do isolamento social; a lack of self-confidence da pessoa vítima de violência; a maturidade consciencial dominando o impulso de run away from it all; o princípio causa debet praecedere effectum na superação da vitimização.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reestruturação das matrizes pensênicas patológicas.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Pensenizar. Toda consciência pode pensenizar sozinha ou pensenizar em conjunto
com outras consciências. A segunda postura é a mais difícil, contudo, a melhor, mais rica e evolutivamente rentável”.
2. “Repressão. O melhor da repressão é quando não mais se tem qualquer repressão, ou
seja, quando se conquista a autorrepressão para melhor assistir aos reprimidos”.
3. “Silêncio. Assim como a roupa encobre o corpo do Homem, o silêncio encobre a sua
consciência”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da negatividade; o holopensene repressivo; o holopensene da submissão; a pensenidade fundamentada em crenças absolutas; o holopensene pessoal
do emocionalismo; a autopensenidade com predomínio do sen; os patopensenes; a patopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os sacropensenes; a sacropensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade;
os heteropensenes; a heteropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os metapensenes,
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a metapensenidade; o controle da autopensenidade; a mudança de bloco pensênico; a autorreestruturação das matrizes pensênicas patológicas; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o conjunto sintomatológico do silêncio autoperturbador; a preferência pela
solidão; o isolacionismo; a autodepreciação; a ruminação mental; a falta de estímulo à comunicabilidade na infância gerando o isolacionismo; o bullying na escola; o isolamento existencial obstando o conhecimento de si e do outro; o autismo consciencial; o uróboro introspectivo patológico; a comunicação violenta; a interpretação distorcida dos fatos; o ato de achar desnecessária
a explicitação de fatos aclarados apenas no microuniverso íntimo; a cognição da realidade exterior como mero reflexo do mundo íntimo; a falta de respeito pelo universo cognitivo alheio; os atos
secretos; os escondimentos das dificuldades pessoais; o comportamento pueril perante os fatos da
vida; a atitude de defensividade; o esmiuçamento da verdade versus o receio da acusação injusta;
a dificuldade de lidar com as refutações; a subjugação nas relações de poder; a predisposição aos
crimes passionais; a autodesvalorização da pessoa vítima de violência doméstica; a obediência
por temor; o anedonismo; a ausência de contato físico indicando o bloqueio da afetividade; a expressão não verbal anunciando a afetividade negativa; a solteirice aparentemente voluntária acobertando a dificuldade de partilhar afeto; a submissão da mulher sem opinião própria, evitando
a fúria do companheiro; a dependência emocional e financeira do companheiro; a dependência
dos relacionamentos destrutivos; a necessidade de aceitação; o medo do abandono; a licenciosidade; as atitudes intrusivas do microuniverso alheio; o ressentimento decorrente do afeto negado;
a falta de autonomia da consciência; a humildade; a tarefa da consolação e o mau hábito de ajudar
apenas aos outros, esquecendo de si mesmo; o orgulho manifesto na dificuldade de receber ajuda;
o perfeccionismo e a vaidade impedindo a autexposição cosmoética; o reencontro de destino levantando a poeira do passado, convidando a conscin à atualização dos comportamentos anacrônicos; o autenfrentamento do megatrafar; a superação do silêncio autodepreciativo gerando a verborragia; o ato de saber modular a comunicação interpessoal; a reverificabilidade na comunicação; a recuperação da autoconfiança; os erros e acertos na reintegração ao convívio do grupo evolutivo; o autoafeto e o autamparo; o resgate da autoliderança feminina; a visão traforista de si
mesmo e dos outros; a convivialidade sadia; a comunicação evolutiva; a coragem para evoluir;
a Megafraternologia.
Parafatologia: a necessidade de autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo reprimido nos
mosteiros medievais, em retrovidas; os estigmas paragenéticos; os bloqueios energéticos; o bloqueio do sexochacra; o bloqueio do cardiochacra; o bloqueio do laringochacra; o bloqueio do coronochacra; o autassédio; o heterassédio; a falta de higiene consciencial, assim e desassim; a falta
de lucidez para a dimensão extrafísica; os extrapolacionismos parapsíquicos indicando o subnível
evolutivo; a estagnação evolutiva e o incompléxis em existência anterior; a melex; o esbregue extrafísico na intermissão; as autorretrocognições descortinando as matrizes mentais patológicas da
conscin autolúcida; as retrocognições desencadeadas a partir de personagens literárias; a equipe
extrafísica de amparadores chancelando o real valor da conscin autodepreciativa; o rapport com
as consciexes religiosas e místicas; o rapport com as consciexes vítimas de repressão física e / ou
psicológica; o parapsicodrama evidenciando à conscin a participação em crimes passionais, em
existências pretéritas; a acareação feita por meio do parapsicodrama, recuperando a autoconfiança
da pessoa vítima de violência; a recomposição grupocármica; a reconciliação entre conscins
e consciexes nas dinâmicas parapsíquicas; a profilaxia de futura melex; o desassédio mentalsomático; a busca da autodesperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico isolacionismo-inacessibilidade; o sinergismo
autorrepressão-autodepreciação; o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo autopes-
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quisa–reciclagem intraconsciencial; o sinergismo autenfrentamento do megatrafar–assunção da
autoproéxis.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de causa e efeito na identificação das parapatologias; o princ pio “ninguém evolui sozinho”; o princípio de mudar ou mudar;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP) na remissão da síndrome do silêncio autodepreciativo; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) atuando na
melhoria das relações interpessoais.
Codigologia: a submissão aos códigos anticosmoéticos familiares e socioculturais; o código de Direito Canônico; o código pessoal de Cosmoética (CPC) erradicando a atitude de autorrepressão e isolamento existencial; a elaboração e adesão ao código grupal de Cosmoética (CGC)
favorecendo a comunicabilidade evolutiva.
Teoriologia: a teoria dos pensenes; a falsa teoria religiosa da salvação pelo sofrimento;
a teoria da educação repressora; a teoria dos mecanismos de defesa do ego (MDEs) mascarando
a etiologia sindrômica; a teoria das distorções cognitivas; a ignorância quanto à teoria e à prática
da evolução em grupo; a teoria da automimese dispensável.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da gescon autodesassediadora; a técnica da ancoragem autorreciclogênica; a técnica da reciclagem intraconsciencial
(recin); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da dupla evolutiva (DE) proporcionando a compreensão mútua em prol da evolução por meio da interassistencialidade.
Voluntariologia: a autocura da síndrome do silêncio autodepreciativo por meio da assunção do voluntariado conscienciológico; a atitude desassediadora do voluntário histriônico na
desdramatização das rusgas interpares, na comunicação diária.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da existência diuturna; o labcon
pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível
da Conviviologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos assediadores dos bloqueios da pensenidade; os efeitos da síndrome do silêncio autodepreciativo.
Neossinapsologia: o bloqueio da pensenidade atravancando a dinâmica geradora de neossinapses; a criação de neossinapses alterando as matrizes mentais patológicas; a ortopensenidade gerando neossinapses desassediadoras.
Ciclologia: a autopesquisa do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) favorecendo a identificação da raiz pensênica patológica construída nas retrovidas; o ciclo patológico imaginação
exacerbada–cognição equivocada; o ciclo patológico incomunicação-intrusão; o fim do ciclo
multiexistencial auto e / ou heterorrepressor; o ciclo assim-desassim; o ciclo de autossuperações.
Enumerologia: o isolacionismo; o negativismo; o medo; a incomunicação; a experimentação; a desdramatização; a autossuperação.
Binomiologia: o binômio melin-melex; o binômio queixume-melindre; o binômio anacronismo-atualização; o binômio (dupla) algoz-vítima; o binômio (dupla) repressor-reprimido;
o binômio admiração-discordância atuante na melhoria da convivialidade; o binômio autexposição-autexperimentação.
Interaciologia: a interação síndrome do silêncio autodepreciativo grave–síndrome ectoplásmica; a interação dogmatismo-carrancismo; a interação ruminação mental–intoxicação
energética; a interação reciclagem do megatrafar–evocações seculares–interassistência profícua; a interação autoconhecimento–heteroconhecimento; a interação saber falar–saber ouvir.
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Crescendologia: o crescendo ego antigo anacrônico–ego novo cosmoético; o crescendo
submissão feminina–autoliderança feminina; o crescendo isolacionismo-grupalidade-maxiproéxis; o crescendo pesquisístico; o crescendo comunicação violenta–comunicação evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio isolacionismo-medo-fechadismo; o trinômio autodesvalorização-autopunição-automutilação; o trinômio castidade-puerilidade-pusilanimidade; o trinômio
(aliteração) acomodação-procrastinação-autocorrupção.
Polinomiologia: o polinômio ingenuidade-desinformação-alienação-subjugação; o polinômio desrepressão-desinibição-despojamento-desdramatização; o polinômio autorrespeito-autoafeto-autoconfiança-heterorrespeito; o polinômio intencionalidade-autopesquisa-interassistencialidade-autorretrocognição.
Antagonismologia: o antagonismo autoimagem fantasiada / autoimagem real; o antagonismo arrimo / sujeição; o antagonismo amor / ódio; o antagonismo silêncio autodepreciativo
grave / autoposicionamento despertogênico.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin possuidora de múltiplos trafores apresentar
insegurança; o paradoxo de a conscin autodepreciativa ter acessos de megalomania; o paradoxo
da antiemotividade superafetuosa; o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência
consciencial; o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível, mas
ocorrer na interação com consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a teocracia; a egocracia; a gurucracia; a hagiocracia; a assediocracia;
a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da interdependência consciencial; as leis internacionais coibindo o crime de Stalking; o Decreto-Lei N. 3.688, art. 65, prevendo penalidade
à perturbação da tranquilidade.
Filiologia: a autassediofilia; a nosofilia; a trafarofilia; a batopensenofilia; a adesão à autopesquisofilia; a recinofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a descrenciofobia; a neofobia; a criticofobia; a sociofobia; a proexofobia;
a fobia à autexposição; a superação da hedonofobia; a profilaxia da evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do silêncio autodepreciativo; a síndrome do estrangeiro;
a síndrome ectoplásmica; a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome de Münchhausen; a síndrome da apriorismose; a síndrome da autossantificação; a síndrome de Poliana.
Maniologia: a religiomania; a misticomania; a nostomania; a mania de sofrer; a mania
de autodepreciação; a mania de ficar só; a mania de querer agradar aos outros; a mania de perseguição; a lalomania.
Mitologia: os mitos religiosos; o mito da autossuficiência absoluta, levando a conscin
ao isolamento; o mito da santidade desvelado pela autoconscienciometria; o mito da impossibilidade de fazer escolhas, validando a opção pela submissão; o mito do sofrimento purificador;
o mito da pensenização secreta; a eliminação inteligente do mito do salvacionismo; a queda do
mito de a conscin vítima da síndrome do silêncio autodepreciativo ser tímida.
Holotecologia: a nosoteca; a patopensenoteca; a ressomatoteca; a parapsicoteca;
a pesquisoteca; a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a recicloteca; a convivioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia, a Pensenologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Autoconsciencioterapeuticologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Desassediologia; a Autossuperaciologia; a Proexologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa autodepreciativa; a conscin afastada do convívio social; a pessoa
enclausurada; a conscin de cara fechada; a pessoa de pouca conversa; a conscin submetida à tortura; a pessoa mantida em cativeiro; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o cristão primitivo; o tirano; o inquisidor; o guru; o religioso; o místico; o iogue; o noviço; o padre; o monge; o santo; o peregrino; o bruxo; o herege; o médium; o reprimido; o submisso; o islamita; o ingênuo; o escravo; o licencioso; o machista; o carente afetivo;
o solteirão; o solitário; o antepassado de si mesmo; o filósofo alemão negativista Arthur Shopenhauer (1788–1860); o escritor tcheco Franz Kafka (1883–1924); o líder religioso iraniano Ruhollah Musavi Khomeini (1902–1989); o resiliente; o corajoso; o determinado; o experimentador;
o autoconfiante; o fraterno; o autolíder; o pacifista; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;
o autodecisor; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o pesquisador; o projetor
consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cristã primitiva; a tirana; a inquisidora; a guru; a religiosa; a mística;
a iogue; a noviça, a freira; a monja; a santa; a peregrina; a bruxa; a herege; a médium; a reprimida; a submissa; a islamita; a ingênua; a escrava; a licenciosa; a machista; a carente afetiva; a solteirona; a solitária; a antepassada de si mesma; a personagem do romance pangráfico Cristo Espera por Ti, Carla Sebastianini, com perfil autodepreciativo; a médica Ginko Ogino (1851–1913),
cujo trabalho foi em prol da desrepressão da mulher japonesa; a resiliente; a corajosa; a determinada; a experimentadora; a autoconfiante; a fraterna; a autolíder; a pacifista; a intermissivista;
a compassageira evolutiva; a autodecisora; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial;
a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens
anhedonicus; o Homo sapiens melancholicus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens
pessimista; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autassediator;
o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome branda do silêncio autodepreciativo = a vivenciada pela conscin na infância ou por breve período; síndrome moderada do silêncio autodepreciativo = a vivenciada pela conscin por dilatado intervalo de tempo, prejudicando a atuação na proéxis; síndrome
grave do silêncio autodepreciativo = a vivenciada pela conscin por longo período de tempo, levando ao incompléxis.
Culturologia: a cultura do sofrimento; a cultura de crenças, dogmas, sacralizações
e santificações; a cultura da holomaturidade evolutiva tarística.
Sintomatologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 28 sinais e / ou sintomas passíveis de indicar a presença da síndrome do silêncio autodepreciativo, com vistas a expandir a cognição acerca da parapatologia:
01. Acídia.
02. Angústia.
03. Ansiedade.
04. Anticonvivialidade.
05. Autestima baixa.
06. Autoculpa.
07. Bloqueio da criatividade.
08. Cansaço físico e mental.
09. Choro.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dermatose: acne; coceira; dermatite.
Dispersão consciencial.
Dor: muscular e articular.
Emocionalismo.
Frustração.
Indecisão.
Insegurança.
Medo.
Melancolia.
Melindre.
Negativismo.
Queixume.
Reatividade.
Receio.
Sacrifício irracional pelos outros.
Sensação de nó na garganta.
Sentimento de não pertencimento.
Vampirização energética.
Vazio existencial.

Trafarologia. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 8 trafares característicos da conscin, homem ou mulher, vítima da síndrome do silêncio autodepreciativo:
1. Autoflagelo: impõe a si mesma dor física e / ou moral para extravasar culpa ou sofrimento.
2. Alienação: mantém-se alheia ao meio, sem entender a conexão entre a própria realidade e os fatos circundantes.
3. Dramatização: exagera ao protagonizar os atos da vida.
4. Defesa da autoimagem: apresenta comportamento retraído, acobertando a própria
imagem idealizada.
5. Ingenuidade: vê o mundo com lentes cor de rosa; a inocência, não percebendo o mal
nas condutas humanas.
6. Orgulho: admira de forma excessiva os próprios ou pretensos méritos.
7. Racionalização: constrói explicações coerentes ou aceitáveis para atos, ideias e / ou
sentimentos cujos motivos verdadeiros não percebe, em atitude de defensividade.
8. Vitimização: apresenta constantes queixas e / ou depreciação perante os desafios da
vida humana, com autoinculcações, transferindo as reponsabilidades próprias a outrem.
Terapeuticologia. De acordo com a Autexperimentologia, eis 14 tipos de abordagens terapêuticas indicadas, em ordem alfabética, para a remissão da síndrome do silêncio autodepreciativo:
01. Abertismo a heterocríticas.
02. Autoprojeciocrítica.
03. Autoprojeciografia.
04. Autorreflexão de 5 horas.
05. Consciencioterapia.
06. Cursos de campo da Conscienciologia.
07. Dinâmicas Parapsíquicas.
08. Docência conscienciológica.
09. Grafopensenidade.
10. Laboratórios Conscienciológicos.
11. Leitura lúcida.
12. Ortopensenidade.
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13. Tenepes.
14. Voluntariado conscienciológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do silêncio autodepreciativo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autenfrentamento holobiográfico: Seriexologia; Homeostático.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
07. Efeito da repressão: Parapatologia; Nosográfico.
08. Efeitos da violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.
09. Hostilidade reprimida: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Matriz mental: Megafocologia; Neutro.
11. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
12. Olhar seriexológico: Parapercucienciologia; Homeostático.
13. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Papel de vítima: Conviviologia; Nosográfico.
15. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA SÍNDROME DO SILÊNCIO AUTODEPRECIATIVO É MEDIDA PRIORITÁRIA PARA A CONSCIN AUTOLÚCIDA HONRAR O CURSO INTERMISSIVO (CI),
SEM ABRIR MÃO DO AUTOPROTAGONISMO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser portador da síndrome do silêncio autodepreciativo? Em caso positivo, na escala de 1 a 5, qual nota atribui ao grau de autorresponsabilidade assumida perante o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial?
Filmografia Específica:
1. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Título Original: Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain. País:
França. Data: 2002. Duração: 120 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido.
Legendado: Francês; & Português (em DVD). Direção: Jean-Pierre Jeunet. Elenco: Audrey Taotou; Robert Gendreu;
Clotilde Mollet; Mathieu Kassovitz; Isabelle Nanty; Rufus; Jamel Debbouze; & Yolande Moreau. Produção: Claudie Ossard; & Jean-Marc Deschamps. Roteiro: Guillaume Laurant; & Jean-Pierre Jeunet. Fotografia: Bruno Delbonnel. Música: Yann Tiersen. Cenografia: Companhia Distribuidora Lumière. Outros dados: Vencedor dos Prêmios Oscar 2002 de
Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original e Melhor Som; Globo de
Ouro 2002 de Melhor Filme Estrangeiro; BAFTA 2002 de Melhor Roteiro Original e Melhor Cenografia; CÉSAR 2002
de Melhor Filme, Melhor Diretor Jean-Pierre Jeunet, Melhor Trilha Sonora e Melhor Sonografia; Festival de Toronto
2002 de Prêmio do Público e Festival de Edimburgo 2002 Prêmio da Audiência. Sinopse: Após deixar a vida de subúrbio
com a família, a inocente Amélie (Audrey Tautou) muda-se para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como sendo garçonete. Certo dia encontra caixa escondida no banheiro de casa e, pensando pertencer a antigo morador decide procurá-lo e assim encontra Dominique (Maurice Bénichou). Ao vê-lo chorar de alegria ao reaver o objeto,
a moça fica impressionada e adquire nova visão do mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas ao redor de si, vendo nisso novo sentido para a existência. Contudo, ainda sente falta de grande amor.
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
1.271, 1.450 e 1.535.

A. P. C.
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SÍNDROME DO VAMPIRISMO ENERGÉTICO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome do vampirismo energético é o estado nosológico caracterizado
pela atitude voraz de a consciência, intra ou extrafísica, sugar as energias de seres vivos com o intuito de tentar nutrir-se e fortalecer-se às custas do prejuízo alheio, resultado da imaturidade consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome procede do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de
reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. A palavra vampiro vem do idioma Francês,
vampire, e este do idioma Alemão, Vampir, “vampiro”. Apareceu no Século XVIII. O termo vampirismo surgiu no Século XIX. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Síndrome do parasitismo energético. 2. Síndrome do predador de
energias. 3. Heterodrenagem energossomática. 4. Espoliação energética.
Arcaismologia. O termo vampirismo surgiu para denominar a avidez em sugar e explorar os outros, à semelhança do vampiro lendário: morto-vivo necessitado do sangue das vítimas
para sorver vitalidade. A denominação da síndrome surgiu da constatação da existência de consciências com apetite insatisfazível pelas energias alheias.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo vampiro:
antivampirização; vampe; vampirada; vampirado; vampirar; vampiresca; vampiresco; vampírica; vampírico; vampirino; vampirismo; vampirista; vampirística; vampirístico; vampirização;
vampirizada; vampirizado; vampirizador; vampirizadora; vampirizante; vampirizar.
Neologia. As 3 expressões compostas síndrome do vampirismo energético, síndrome
aguda do vampirismo energético e síndrome crônica do vampirismo energético são neologismos
técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Doação energética universal. 2. Autonomia energossomática.
3. Autoblindagem energosférica. 4. Autodesperticidade. 5. Senso de autodoação cosmoética.
Estrangeirismologia: o rapport baratrosférico provocado pela má intenção.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto a Energologia.
Coloquiologia: o mau olhado; o olho gordo; o olhar de seca pimenteira.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cobiça; o holopensene pessoal intoxicado; os
holopensenes predisponentes aos ataques vampíricos; as evocações patopensênicas sustentando os
laços entre a dupla vampirizador-vampirizado.
Fatologia: a vida humana energética; a convicção equivocada de o crescimento pessoal
se dar às custas de outrem.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático e revigorante; o apedeutismo quanto às fontes de energias imanentes (EIs) onipresentes; a espoliação
desmedida de energias de consciências, pré-humanos e plantas; a sedução holochacral; a transfiguração do paravisual para facilitar a paraabordagem assediadora; o congressus subtilis; a possessão interconsciencial; o conluio, voluntário ou não, com consciexes assediadoras; a incontinência
energossomática; o exaurimento energético na base do afã vampirizador; o desgaste progressivo
do vampirizado tornando-o potencial vampirizador; o fenômeno energético do vampirismo ainda
comum no atual momento do Planeta-Hospital Terrestre (Ano-base: 2014).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energético das consciências lúcidas doadoras potencializando a evolução de todos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da inesgotabilidade das
energias conscienciais (ECs); o princípio de a evolução ser a qualificação cosmoética das próprias ECs; o princípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do poder máximo da consciência sobre
o próprio holossoma.
Codigologia: os códigos mafiosos de vampirização coletiva; o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando as restrições de convívio.
Tecnologia: as 40 manobras técnicas fundamentais com as energias; a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica do EV; a técnica da assim e desassim; a técnica do
encapsulamento bioenergético; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da megaeuforização.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito sugador da presença no ambiente de consciência vampira; os efeitos desagradáveis e desconfortáveis do contato com o vampiro; os efeitos dos desregramentos
emocionais coletivos no pararrastão; os efeitos criminais da reação violenta diante da ruptura,
por parte da vítima, do vínculo vampiresco; os efeitos do condicionamento holochacral na potencialização da vida humana; os efeitos autodefensivos da Geopolítica Desassediadora.
Ciclologia: o ciclo de acidentes de percurso evitáveis.
Binomiologia: o binômio EI-EC.
Interaciologia: a interação onipresente entre consciexes, conscins e princípios conscienciais.
Crescendologia: o crescendo evolutivo vampirismo bioenergético–doação bioenergética
universal.
Trinomiologia: o trinômio indissociável pensamento-sentimento-energia.
Polinomiologia: o polinômio egoísmo-orgulho-irracionalidade-interassedialidade.
Antagonismologia: o antagonismo ECs simpáticas / ECs antipáticas; o antagonismo
ECs autodefensivas / ECs hostis; o antagonismo ECs compensadoras / ECs descompensadoras;
o antagonismo ECs higienizantes / ECs intoxicantes; o antagonismo ECs terapêuticas / ECs intrusivas; o antagonismo ECs esclarecedoras / ECs complacentes; o antagonismo proatividade
energética / passividade energética.
Paradoxologia: o paradoxo de o vampiro esforçar-se para subtrair energias de outrem
estando imerso em manancial de energias imanentes inesgotáveis.
Politicologia: a assediocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia; as leis da Parafisiologia; a lei da interdependência
consciencial; a lei de atração dos afins; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa
e efeito; a lei do retorno patológico.
Sindromologia: a síndrome do vampirismo energético; a vítima depauperada acometida
pela síndrome de burnout; a vítima apegada e subjugada devido a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Mitologia: as possessões vampirizantes mascaradas de suposta dedicação afetiva e apologizadas nos mitos do amor romântico.
Holotecologia: a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a projecioteca; a patopensenoteca; a convivioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Holossomatologia; a Assediologia; a Parapatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia; a Paraprofilaxiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; o encosto; a consciência satélite de assediador;
a consciência desmancha-rodas.
Masculinologia: o vampiro energético; o energívoro; o egoísta; o exibicionista; o narcisista; o sedutor; o socioso; o golpista; o larápio; o plagiador; o preguiçoso; o invejoso; o ciumento; o guloso; o viciado; o poliqueixoso; o belicoso; o intimidador; o vingador; o saudosista; o superprotetor; o apaixonado; o pegajoso; o intrusivo; o obcecado; o assediador; o íncubo.
Femininologia: a vampira energética; a energívora; a egoísta; a exibicionista; a narcisista; a sedutora; a sociosa; a golpista; a ladra; a plagiadora; a preguiçosa; a invejosa; a ciumenta;
a gulosa; a viciada; a poliqueixosa; a belicosa; a intimidadora; a vingadora; a saudosista; a superprotetora; a apaixonada; a pegajosa; a intrusiva; a obcecada; a assediadora; a súcubo.
Hominologia: o Homo sapiens possessor; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens
obsidiatus; o Homo sapiens semipossessus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens barathrosphericus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome aguda do vampirismo energético = a da conscin energívora carente, espoliando involuntariamente as energias do ser vivo amado, em momento de crise existencial, porém remissível quando da retomada do autequilíbrio holossomático; síndrome crônica do
vampirismo energético = a da consciex energívora malévola, espoliando voluntariamente as energias da conscin incauta, em condição de parasitismo contínuo, agravando o desequíbrio holossomático de ambos.
Culturologia: a cultura do vampirismo.
Vampirização. Sob a perspectiva da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 14 classificadores da relação vampirizador-vampirizado:
01. Estado. O vampirizador e o vampirizado podem estar no estado intrafísico, extrafísico ou projetado.
02. Localização. A extorsão energética pode ocorrer em interação intrafísica, extrafísica ou interdimensional.
03. Distância. A relação vampiresca pode ser remota ou presencial, sendo intensificada
quando há contato físico.
04. Intenção. O ato vampiresco pode ser deliberado, voluntário e planejado ou inciente,
involuntário e espontâneo.
05. Vontade. A conexão vampírica pode ser estabelecida de maneira forçada ou consensual, quando há conivência da vítima.
06. Percepção. O ataque vampirizador pode ser percebido ou impercebido pela vítima.
07. Direção. O fluxo energético vampirizado-vampirizador pode ser unidirecional ou
bidirecional, quando há alternância nas posições pelas consciências em vampirização recíproca.
08. Intensidade. A potência da retirada no reservatório de energias alheio pode ser fraca ou forte.
09. Compartilhamento. O vampirizador pode atuar de modo solitário ou em parceria,
para a extorsão de 1 ou mais vampirizados simultaneamente.
10. Comparsaria. O compartilhamento da vampirização pode ser consciente, com os
comparsas vampíricos, ou inconsciente, com assediadores do vampirizador não identificados.
11. Recorrência. A insatisfação crônica das energias desequilibradas impele o vampirizador à novos ataques à mesma vítima ou vítimas diversas.
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12. Contágio. A vítima vampirizada pode restabelecer o próprio equilíbrio energético
recorrendo à absorção salutar ou à vampirização de outrem.
13. Duração. A interação entre o vampiro e o vampirizado pode ser ocasional (pontual)
ou intermitente.
14. Apego. O desejo de sustentação do vínculo tóxico pode advir predominantemente do
lado do vampiro ou da vítima. Há vítimas enamoradas dos próprios algozes.
Características. De acordo com a Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
12 condições características da consciência apresentando a síndrome do vampirismo energético:
01. Anticosmoética. O uso inescrupuloso de seres vivos, tal qual objetos manejáveis,
para atenderem ou proverem alegadas necessidades pessoais.
02. Autassédio desvitalizante. O exaurimento das energias pessoais decorrente das ideações contra si predisponentes à adoção de condutas vampirizantes.
03. Chantagem emocional. A inculcação de culpa para incitar o atendimento de desejos
caprichosos, em evidente abuso da boa vontade alheia.
04. Ciúme desenfreado. A exigência de exclusividade das atenções e energias da vítima.
05. Dominação. O controle das circunstâncias para ter a garantia de ser o único a influenciar a presa.
06. Egoísmo insaciável. A anteposição das próprias necessidades às dos demais, sem
qualquer doação compensadora.
07. Insaciedade permanente. A impossibilidade de satisfação das carências desmedidas.
08. Manipulação consciencial. A exploração de inseguranças e vulnerabilidades para
induzir outros a fornecer-lhe o almejado.
09. Ociosidade evolutiva. A ausência de esforços para superar a dependência de energias de afeto e recursos de outros seres.
10. Presença desestabilizadora. A repercussão desarmonizante e repulsiva nos circundantes mais lúcidos.
11. Vinculação tóxica. A formação de laços doentios de dependência junto a conscins
e / ou consciexes.
12. Voliciopatia crônica. A incapacidade de conquistar a autonomia energossomática
devido a vontade fraca.
Prevenção. Vacinar-se contra o vínculo vampiresco, seja na condição de vítima ou algoz, requer o empenho em dominar as energias, associado irremediavelmente, pela qualificação
cosmoética da autopensenização. Desse modo, sela-se as brechas energéticas e cosmoéticas na
raiz da interassedialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome do vampirismo energético, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Antítipo extrafísico: Psicossomatologia; Neutro.
04. Assistido insatisfazível: Interassistenciologia; Nosográfico.
05. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
06. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
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Buraco negro consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Corrente baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
Energima: Parapatologia; Nosográfico.
Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
Pararrastão: Parassociologia; Nosográfico.

O EGOÍSMO OFUSCA E INSENSIBILIZA O VAMPIRIZADOR
ANTE FONTES DE ENERGIAS IMANENTES, INESGOTÁVEIS
E ONIPRESENTES, PRETERIDAS NO AFÃ DE CONSEGUIR
SUPOSTA VANTAGEM SOBRE OUTREM AO EXTORQUI-LO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue distinguir as relações vampirizadoras
na existência cotidiana? Qual postura adota diante de tal constatação?
Bibliografia Específica:
01. Bernstein, Albert J.; Vampiros Emocionais: Como Lidar com Pessoas que sugam você (Emotional Vampires); trad. Jussara Simões; 284 p.; 5 seções; 13 caps.; 19 enus.; 11 ilus.; 1 microbiografia; alf.; 23 x 16 cm; br.; Campus;
Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 5 a 45.
02. Caboclo, Maria Aparecida; Vampirismo: O Assédio Invisível; pref. Afonso Moreira Jr.; revisora Maiara
Gouveia; 244 p.; 22 caps.; 35 citações; 27 fotos; 38 refs.; 23 x 16 cm; br.; Petit Editora; São Paulo, SP; 2010; páginas 51,
52, 75 a 78, 83 a 89, 103 a 106, 112 e 113.
03. Jalowitzki, Marise; Lidando com o Vampirismo nas Relações Interpessoais; 142 p.; 9 caps.; 39 enus;
1 foto; 1 microbiografia; 21 x 14; br.; Madras; São Paulo, SP; 2007; páginas 12, 31 a 44 e 111 a 115.
04. Nachtigall, Pablo; Vampiros Energéticos: Cómo Aprovechar los Vínculos Tóxicos para Transformar
nuestra Vida; 128 p.; 10 caps.; 19 citações; 30 enus.; 1 esquema; 1 foto; 1 microbiografia; 24 refs.; 21,5 x 14 cm; br.; Ediciones Lea; Buenos Aires; Republica Argentina; 2009; páginas 9 a 47.
05. Pires, J. Herculano; Vampirismo; 82 p.; 12 caps.; 1 enu.; 23 x 16 cm; br.; Paideia; São Paulo, SP; 2011;
páginas 13, 25, 43 e 52.
06. Slate, Joe H.; Vampiros Psíquicos: Proteção contra Predadores Energéticos e Parasitas Mentais (Psychic Vampires: Protection from Energy Predators & Parasites); trad. Marcello Borges; 224 p.; 10 caps.; 50 enus.; 13 fotos; 1 microbiografia; glos. 92 termos; 39 refs.; 23 x 16 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 2009; páginas 13 a 128.
07. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.177 a 1.179.
08. 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 31, 32, 125 e 156.
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 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
70 a 75, 321, 607, 608, 808, 923 e 924.
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.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 510 a 513,
529 a 531, 535 a 540, 645 a 648, 943 e 1.117.
11. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20
E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 57, 58, 102 a 111, 122 a 125 e 141 a 143.
12. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 166, 305 a 307, 333, 589, 613 a 615,
706 a 716 e 865 a 867.
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13. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 228 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.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas
54, 64, 124 e 169.
14. 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
236, 237, 243, 345, 376, 428, 464, 646, 679, 683 e 721.
15. Xavier, Francisco Cândido; Libertação (Pelo Espírito de André Luiz); 328 p.; 20 caps.; 1 enu.; 17,5
x 12,5 cm; br.; 29ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 139 a 167 e 153.
16. Idem; Missionários da Luz (Pelo Espírito de André Luiz); 320 p.; 20 caps.; 1 enu.; 18 x 13 cm; br.; 29ª
Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 33 a 55.
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SÍNDROME ECTOPLÁSMICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síndrome ectoplásmica é o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos,
apresentados pela conscin ectoplasta, homem ou mulher, jejuna quanto ao domínio bioenergético,
decorrentes da quebra da homeostase do sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático,
em resposta às disfunções de ordem energossomática, pela desassimilação ineficiente e / ou bloqueios energéticos crônicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”. Surgiu no Século XIX. O termo 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; substância; obra modelada; figura afeiçoada”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Síndrome ectoplasmática. 2. Síndrome da assimilação energética
crônica. 3. Disfunção ectoplásmica. 4. Hiperatividade ectoplasmática sindrômica.
Neologia. As 4 expressões compostas síndrome ectoplásmica, síndrome ectoplásmica infantil, síndrome ectoplásmica juvenil e síndrome ectoplásmica adultícia são neologismos técnicos
da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Homeostase energossomática. 2. Assimilação energética interassistencial homeostática. 3. Sinalética energética parapsíquica. 4. Surto mediúnico.
Estrangeirismologia: o background da interassistência lúcida; o know-how no manejo
bionergético interassistencial; a dirty power acumulada decorrente da desassimilação energética
ineficiente; o checkup holossomático profilático; o self-management lúcido da saúde consciencial;
o domínio do estado vibracional (EV) enquanto a key performance indicator bioenergético; o self-screening holossomático pós desacoplamento energético.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao domínio da desassimilação energética (desassim).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Desassim:
profilaxia antissindrômica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase energossomática; o holopensene
pessoal da Interassistenciologia; a pensenidade autocrítica; o materpensene dos acoplamentos áuricos homeostáticos; a energopensenidade ativa; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade harmoniosa; o holopensene doador universalista.
Fatologia: a provável ação hipotalâmica enquanto eixo principal sintomatogênico; o imprescindível conhecimento básico de Neurofisiologia; as pesquisas envolvendo o impacto da ectoplasmia sobre a saúde física; a alta prevalência dos sintomas de origem parassimpática nos fenômenos ectoplásmicos; o desequilíbrio transitório do sistema nervoso autônomo (disautonomia) no
cerne fisiopatológico do quadro sindrômico; os desconfortos orgânicos efêmeros assegurando
o diagnóstico diferencial com os sintomas autonômicos de ordem puramente somática; o desconhecimento médico sobre a influência da ectoplasmia na agudização nos transtornos de ansiedade
generalizada (TAG) e síndrome do pânico; o diagnóstico instrumental ineficaz à investigação clínica dos distúrbios ligados à ectoplasmia; o avanço tecnológico dos instrumentos neurométricos;
a fonte fidedigna de parâmetros objetivos na avaliação da ectoplasmia sobre o equilíbrio autonômico; os alérgenos inalantes e alimentares agravando a hipersensibilidade imunológica dos ectoplastas; a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP) enquanto local propício à assistência

20732

Enciclopédia da Conscienciologia

ectoplásmica e pesquisa de campo do impacto energético sobre a Fisiologia somática; a integração das conscins no complexo desafio da Assistenciologia Ectoplásmica; os cuidados com a manutenção do sono reparador; a prevenção de intoxicações alimentares; o ato de minimizar e / ou
prevenir os possíveis impactos bioenergéticos negativos da ectoplasmia sobre o organismo; o serviço de preceptoria em ectoplasmia, oferecido pela Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); o atendimento holossomático visando o diagnóstico, tratamento e prevenção da síndrome ectoplásmica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático; a inabilidade no manejo
bioenergético dificultando a desassimilação energética eficaz; a ectoplasmia fenomenológica pueril ligada diretamente aos acidentes de percurso e à macro-PK destrutiva; a predisposição pessoal
à iscagem energética inconsciente, da conscin incauta, enquanto gatilho sindrômico; a condição
imatura de “esponja energética”; a vampirização energética sofrida pela conscin ectoplasta durante o período do sono causando onirismo pesadelar; a mobilização básica das energias (MBE) favorecendo a soltura holochacral e potencializando a ectoplasmia; o alarme indicador de invasão
da psicosfera acionado pela sinalética energética e parapsíquica pessoal desenvolvida; a maturidade consciencial e a expertise na aplicação da assimilação energética (assim) e desassim, evitando
resquícios energéticos patológicos; o apreço pela Assistenciologia Multidimensional superando
o assistencialismo primário; a superação da ignorância quanto aos reflexos energossomáticos dos
acoplamentos bioenergéticos, pela teática interassistencial lúcida; a plena consciência das autolimitações holossomáticas evitando sobrecargas assistenciais; o exercício da interassistencialidade
energética madura adquirida pela prática diária da tenepes; a economia energossomática pela evitação de desperdícios energéticos desnecessários; a autoblindagem da psicosfera pela aplicação
teática da cosmoética pessoal; o condicionamento holochacral adquirido pela assiduidade assistencial prestada nas dinâmicas parapsíquicas; a doação de energia prevenindo a sobrecarga holochacral, prejudicial ao equilíbrio bioquímico celular; o lastreamento psicossomático, redutor da
autolucidez extrafísica, pelo acúmulo de energia assimilada; o atributo mentalsomático do autodiscernimento aplicado ao diagnóstico e profilaxia das autointoxicações energéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energético assistente-assistido; o sinergismo paraperceptivo acoplador-coadjutor; o sinergismo conviviológico da dupla evolutiva (DE); o sinergismo
energossomático estado vibracional–ectoplasmia; o sinergismo revigorador sono-vigília; o sinergismo parafisiológico energossoma-soma; o sinergismo profilático assim-desassim.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas em ectoplasmia;
o princ pio “s põe anca quem tem compet ncia”; o princípio de causa e efeito; o princípio da
fartura das energias conscienciais; o princípio “na dúvida, abstenha-se”; o princípio “sabendo
usar nunca irá faltar”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à profilaxia das vampirizações energéticas; o código grupal de Cosmoética (CGC) chancelando os acoplamentos energéticos interconscienciais homeostáticos.
Teoriologia: a teoria da influência energética sobre o organismo biológico; a teática da
interassistência ectoplásmica.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias com instalação do estado vibracional enquanto recurso imprescindível para a desassim; a técnica da assimilação profunda
potencializada pela ectoplasmia visando a assistência mais eficaz; a técnica de biofeedback, utilizada pela Psicologia, para atenuar a ansiedade e aliviar o reflexo da ectoplasmia sobre o psicossoma; a técnica da autochecagem holossomática para a identificação precisa da Sintomatologia Ectoplásmica; a técnica da tenepes enquanto ferramenta de desenvolvimento ectoplásmico homeostático.
Voluntariologia: o voluntariado integrante das dinâmicas energéticas parapsíquicas interassistenciais.

Enciclopédia da Conscienciologia

20733

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Ectoplasmologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o labcon pessoal de autopesquisa das sinaléticas ligadas à ectoplasmia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia.
Efeitologia: os efeitos da ectoplasmia sobre o sistema nervoso autônomo.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses parapsíquicas a partir da ectoplasmia
durante a técnica do arco voltaico craniochacral.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio assistente-assistido; o binômio autolucidez-profilaxia; o binômio consciência-energia; o binômio
EV-desassim; o binômio sinalética parapsíquica–autodefesa.
Interaciologia: a interação parafisiológica sistema energético–sistema orgânico.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acoplamento-assim-desassim.
Polinomiologia: o polinômio integrativo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo sedentarismo energossomático / saúde física; o antagonismo ectoplasmia / autodisplicência interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a ectoplasmia ser, ao mesmo tempo, fonte promotora de
saúde e fonte indutora de desequilíbrio holossomático.
Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia; a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na busca da saúde holossomática.
Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia no impedimento do desenvolvimento lúcido da ectoplasmia
interassistencial; a neofobia comprometendo a pesquisa médica da relação bioenergia e saúde
biopsíquica; a energofobia desenvolvida pela aversão aos sintomas gerados pela assimilação bioenergética; a evoluciofobia postergando o investimento na assistência avançada da tenepes.
Sindromologia: a síndrome ectoplásmica; as síndromes de disfunção autonômica.
Maniologia: a mania de subestimação da necessidade de desassim pós-assistência.
Mitologia: o mito de a boa intenção ser suficiente na interassistência, garantindo imunidade energossomática.
Holotecologia: a convivioteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a energoteca;
a higienoteca; a metapsicoteca; a parafenomenoteca; a parapercepcioteca; a potencioteca; a psicossomatoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Nutrologia; a Autassediologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Ectoplasmologia; a Interassistenciologia; a Paracirurgia;
a Parafenomenologia; a Parassemiologia; a Holossomatologia; a Neurofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ectoplasta; as consciexes amparadoras orientadoras das pesquisas
em ectoplasmia; a equipex de paracirurgia; a equipin de acopladores paracirúrgicos; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o agente desassediador; o docente conscienciológico; o coordenador de
Instituição Conscienciocêntrica (IC); o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o parapercepciologista; o epicon lúcido; o líder assistencial; o acoplamentista; o autor de obras libertárias;
o intermissivista; o triatleta conscienciológico; o macrossômata; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a agente desassediadora; a docente conscienciológica; a coordenadora
de Instituição Conscienciocêntrica; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a parapercepciologista; a epicon lúcida; a líder assistencial; a acoplamentista; a autora de obras libertárias; a intermissivista; a triatleta conscienciológica; a macrossômata; a tenepessista; a ofiexista.
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Hominologia: o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
energeticus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síndrome ectoplásmica infantil = o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos decorrentes da quebra de homeostase do sistema nervoso autônomo na puerícia; síndrome ectoplásmica juvenil = o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos decorrentes da quebra de homeostase do sistema nervoso autônomo na mocidade; síndrome ectoplásmica adultícia
= o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos decorrentes da quebra de homeostase do sistema nervoso autônomo na maturidade biológica.
Culturologia: a minicultura do assistencialismo incauto; a cultura da autassistência
preventiva; a holocultura da Interassistenciologia Multidimensional lúcida.
Cronêmica. Do ponto de vista da Cronologia, eis 3 principais sintomas ectoplásmicos
nosográficos enumerados de acordo com as 3 faixas etárias, em ordem crescente, agravando as
condições fisiopatológicas somáticas típicas da idade:
1. Infância: alergias; cólicas intestinais; terror noturno.
2. Adolescência: ansiedade; hipersexualidade; lipotimia.
3. Adultidade: depressão; fadiga; insônia.
Diferenciação. Eis, em ordem alfabética, 3 variáveis ligadas à manifestação exclusiva da
ectoplasmia homeostática, importantes ao diagnóstico diferencial com a síndrome ectoplásmica:
1. Contextualidade. Manifestação predominante em contextos interassistenciais.
2. Efemeridade. Geralmente os sintomas são de pouca duração.
3. Repercutibilidade. As repercussões holossomáticas, em geral, são positivas.
Sinergia. Sob a ótica da Nosologia Somática, eis, em ordem alfabética, 10 distúrbios clínicos, hipoteticamente agravados pela ação sinérgica dos efeitos ectoplásmicos:
01. Alérgicos. Hipersensibilidade alergênica de alta incidência em ectoplastas, agravando condições clínicas pré-existentes, de etiologia genética.
02. Álgicos. Agudização do quadro fibromiálgico, pelas contrações musculares das descargas ectoplásmicas.
03. Alimentares. Incremento da compulsão alimentar devido à súbita ânsia por ingesta
de carboidratos pós doação de ectoplasma.
04. Digestivos. Aumento da motilidade intestinal ou peristalse, produzindo desconforto
abdominal em conscins portadoras de gastroenterites.
05. Endócrinos. Estimulação pancreática com elevação da insulina exacerbando sintomas de hipoglicemia.
06. Neurológicos. Sonolência excessiva, associada à fadiga física, principalmente quando envolve liberação de neuroectoplasma, exigindo repouso físico por até 72 horas.
07. Psíquicos. Potencialização dos sintomas de ansiedade, podendo desencadear síndrome de pânico.
08. Respiratórios. Ressurgimento de crises broncoespasmódicas e / ou sintomas respiratórios reflexos, decorrentes da descoincidência holochacral intensa, desencadeada pela ectoplasmia em campos energéticos interassistenciais, mediadas por estimulação parassimpática.
09. Sonurnos. Agravamento dos distúrbios do sono pela agitação holossomática decorrente da falta de desassimilação energética, pós-descarga ectoplásmica assistencial.
10. Vasomotores. Hipotensão ortostática e ou lipotimia, em virtude da forte descoincidência infligida pela exteriorização de ectoplasmia.
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Terapeuticologia. Segundo a Profilaxiologia, de acordo com os 4 veículos de manifestação da consciência, dispostos na ordem crescente de sutilização, sugere-se ações preventivas
e / ou reeducativas, com vistas a minimizar os efeitos da síndrome ectoplásmica:
1. Soma. Desintoxicação orgânica.
2. Energossoma. Ativação energossomática para domínio da assimilação e desassimilação energética, por intermédio da interassistencialidade diária, a exemplo da tenepes e da participação ativa em campos energéticos interassistenciais.
3. Psicossoma. Utilização de recursos técnicos e / ou psicoterapêuticos visando a redução da ansiedade, erradicação da agressividade e abrandamento da irritabilidade.
4. Mentalsoma. Manutenção permanente da ortopensenidade.
Registros. Vale ressaltar a importância dos registros sintomatológicos físicos, do impacto das manifestações ectoplásmicas, essenciais ao autodiagnóstico quanto ao grau de homeostasia
pessoal na Interassistenciologia Bioenergética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síndrome ectoplásmica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Assim: Energossomatologia; Neutro.
05. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
07. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
08. Conscin ectoplasta: Ectoplasmologia; Neutro.
09. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
11. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
12. Laboratório conscienciológico da Ectoplasmia: Energossomatologia; Homeostático.
13. Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
14. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

PREVENIR A SÍNDROME ECTOPLÁSMICA É CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA O DESENVOLVIMENTO DA ASSIMILAÇÃO BIOENERGÉTICA INTERASSISTENCIAL HOMEOSTÁTICA
E REQUER AUTENFRENTAMENTO CONSCIENCIAL PLENO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou sobre a síndrome ectoplásmica?
Qual nível de autesforços vem adotando na superação dos reflexos holossomáticos incapacitantes
na aplicação da ectoplasmia interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Leite, Hernande; Parapercepções em um Campo Assistencial Holossomático; Artigo; II Jornada de Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 9; N. 3; Seção: Te-
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mas da Conscienciologia; 1 E-mail; 40 enus.; 1 tab.; 3 refs.; 1 anexo; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 309 e 310.
2. Munari, Luciano; Ectoplasma: Descobertas de um Médico Psiquiatra; revisores: Julieta Leite; & Margareth Rose Fonseca Carvalho; 168 p.; 1 E-mail; 11 enus.; 12 fotos: 10 ilus.; 1 website; 31 refs.; 21 x 14 cm; br.;
Conhecimento; Limeira, SP; 2008; páginas 61, 82, 89 e 101.
3. Tubino, Matthieu; Saúde e Ectoplasma: A Ação do Ectoplasma - Visão Prática e Dissertações Filosóficas; 224 p.; 6 caps.; 2 citações; 2 E-mails; 34 enus.; 2 fórmulas; 1 foto; 18 ilus.; 1 minicurrículo; 1 website; 21 x 14 cm;
br.; Astipalea; Campinas, SP; 2009; páginas 61, 143 e 196.

H. L.
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SINERGIA DE LÍDERES
(SINERGISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sinergia de líderes é o ato ou efeito potencializador da ação conjunta das
conscins protagonistas, homens ou mulheres, por meio da coesão dos trafores, do diálogo, da intencionalidade hígida e da intercooperação cosmoética, em prol de objetivos evolutivos grupais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergia vem do idioma Francês, synergie, “ação coordenada de
vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no Século XX.
O termo líder surgiu na Língua Inglesa leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. As palavras
líder e liderança apareceram no Século XX.
Sinonimologia: 1. Sinergia de protagonistas. 2. Ação conjunta de líderes. 3. União sinérgica das conscins líderes.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergia de líderes, sinergia inicial de líderes e sinergia avançada de líderes são neologismos técnicos da Sinergismologia.
Antonimologia: 1. Entropia entre protagonistas. 2. Desconexão entre líderes. 3. Desunião de líderes. 4. Pseudo-harmonia dos líderes.
Estrangeirismologia: o working together na otimização dos resultados; o download das
ideias inatas; o insight da proatividade na conquista de resultados interassistenciais; o Sensitivity
Training no reconhecimento mútuo de trafores; o feedback esclarecedor, aprimorando a tarefa do
esclarecimento (tares); o rapport entre a equipin e a equipex de líderes nas comunexes avançadas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Liderologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Eficienciologia: sinergia liderológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança; o alinhamento pensênico entre líderes; a potencialização do holopensene interassistencial; o holopensene da Ortoliderologia; o holopensene pessoal da Politicologia; o holopensene da Mentalsomatologia; o holopensene da Megafraternologia; o holopensene de ideias avançadas de equipexes evoluídas; o universalismo permeando o holopensene grupal; o holopensene criativo, inovador, desbravador e reurbanizador.
Fatologia: a harmonia entre líderes; a habilidade interpessoal de líderes; o diálogo autêntico e cosmoético; o compartilhamento de ambiente sereno com alto grau de coesão; a interação
tarística; o engajamento de líderes atuando em conjunto na busca de melhores resultados para todos; o somatório das responsabilidades individuais; o abertismo do esclarecimento; as sincronicidades esclarecedoras; a abertura de campo de ideias elucidativas, auxiliando na tomada de decisões; a força do exemplarismo cosmoético; a predisposição à percepção das sincronicidades; a engrenagem sinérgica rumo à maxiproéxis grupal; as reações em cadeia das associações de ideias
cosmoéticas; a ampliação das oportunidades evolutivas; o aumento da lucidez e atenção às necessidades das consciências; a cooperação conscienciocêntrica harmônica; o aumento da produtividade evolutiva; o atacadismo proexológico; a convergência nas interrelações; a teática da liderança interassistencial; a vivência da Pré-Intermissiologia; as experiências interassistenciais acumuladas favorecendo o compléxis grupal; a liderança grupocármica visando à vivência da policarmalidade; os vários estilos de liderança atuando sinergicamente; o fraternismo consolidando as interrelações das conscins líderes; o aumento da produtividade evolutiva; a minimização da defensividade; a priorização da racionalidade e da lógica no gerenciamento de conflitos; o resultado construído a partir da maxiconfluência dos trafores; a maximização da autexpressão; a experimentação
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de trafores e talentos com objetivos produtivos; o aumento da cosmovisão facilitando a qualificação das relações interconscienciais; a teia de interdependência cosmoética na manutenção da assistência; a megaconvergência interassistencial; a horizontalidade democrática; o nivelamento por
cima, qualificando os efeitos e os resultados.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a potencialização
da sinalética energoparapsíquica; as parassincronicidades desvendadas pouco a pouco; a percepção do paraclima, elucidando campo interassistencial multidimensional; o desassédio mentalsomático facilitando o entrosamento cosmoético; a cosmovisão ampliando a lucidez e o discernimento grupal; as reconciliações grupocármicas da espiral da recomposição; a organização, a rotina útil e o acoplamento com os amparadores extrafísicos; o compromisso com as Centrais Extrafísicas; a vivência com as equipexes avançadas; a atuação da paradiplomacia na mediação
multidimensional; a construção de bolha energética parassanitária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a sinergia de líderes; a sinergia das ações interassistenciais; a sinergia da autenticidade e ampliação da confiança mútua; o sinergismo conscienciocêntrico; o sinergismo das habilidades individuais formando campo grupal de forças de interação cosmoética;
o sinergismo das intencionalidades renovadoras; o sinergismo pacificação íntima–anticonflitividade–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo no manejo de trafores; o sinergismo Despertologia-Liderologia; o sinergismo holobiografia pessoal–holobiografia grupal; o sinergismo das
conscins líderes poliédricas; o sinergismo entre as proéxis individuais em prol da maxiproéxis
grupal; o sinergismo dos Cursos Intermissivos (CIs); o sinergismo mentalsoma–ideias libertárias; o sinergismo empático equipin líder intrafísica–equipex líder extrafísica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio do autenfrentamento; o princípio da descrença (PD) eliminando qualquer tentativa de coerção intelectual;
o princípio do direito universal à palavra; o princípio da evolução; o princípio da Cosmoética
norteando as ações grupais; o princípio da convergência de ideias; o princípio de intencionar
o melhor para todos; o princípio do autexemplarismo cosmoético; o princípio de o todo ser maior se comparado à soma das partes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sincrônico ao código grupal de
Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática da grupalidade avançada.
Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas; as técnicas da verdadeira escuta; a técnica
da heterocrítica cosmoética; a técnica do diálogo verdadeiro; a técnica da vivência cosmoética
grupocármica; a técnica do psicodrama mentalsomático; a tecnologia do Método Lifo.
Voluntariologia: a união sinérgica das conscins líderes voluntárias; a teática conscienciocêntrica do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível
da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito da aglutinação de trafores; o efeito provedor de reações mentaissomáticas; o efeito da autenticidade dos líderes; o efeito da coesão grupal; o efeito da maximização
dos resultados; o efeito do posicionamento pessoal no grupo; o efeito investigativo-reflexivo cau-
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sado pela identificação de sincronicidades; o efeito sinérgico das conexões com as equipexes
avançadas.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses da interassistencialidade; as neossinapses
da intercooperação interconsciencial multidimensional; as neossinapses geradas pela sinergia
dos autexemplarismos das lideranças cosmoéticas; as neossinapses adquiridas pela manutenção
de campo megafraterno; as neossinapses decorrentes da convivialidade grupal sadia entre líderes; as neossinapses necessárias ao pleno exercício da Liderologia Evolutiva.
Ciclologia: o ciclo sinérgico dinamizador das habilidades dos líderes; o ciclo participação-debate-consenso; o ciclo da recomposição e libertação grupocármica; o ciclo da reeducação
pela teática da Paradiplomacia; o ciclo dos extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo construir-manter-administrar; o ciclo planejamento-implementação-consolidação.
Enumerologia: a sinergia grupal de líderes cosmoéticos; a sinergia estimulada pelo diálogo franco e aberto; a sinergia da escuta multidimensional interassistencial; a sinergia do trabalho em parceria; a sinergia do elevado nível da performance grupal; a sinergia de talentos dos líderes; a sinergia da reverberação da assertividade interassistencial.
Binomiologia: o binômio autenticidade-coerência; o binômio admiração-discordância;
o binômio recebimento-retribuição; o binômio intencionalidade-ortopensenidade; o binômio sinérgico autoridade moral–força presencial; o binômio serenidade-sinergia.
Interaciologia: a interação acolhimento–ideias libertárias; a interação energossoma-mentalsoma; a interação produtividade pessoal–produtividade grupal; a interação automotivação–rendimento evolutivo grupal maior.
Crescendologia: o crescendo Grupocarmologia-Policarmologia; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo pacificação íntima–pacificação grupal;
o crescendo sincronia grupal–sincronia institucional; o crescendo Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Trinomiologia: o trinômio envolvimento-comprometimento-engajamento; o trinômio
parceria-confiança-colaboração; o trinômio abnegação-sacrifício-gratidão; o trinômio vontade-empatia-Cosmoética; o trinômio antissinérgico competição-desavença-mágoa; o trinômio sincronia-interação-sinergia.
Polinomiologia: o polinômio confiança-apoio-abertismo-fraternismo-cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo verpon original / tradicionalismo; o antagonismo
verpon / dogma; o antagonismo conceito libertador / conceito aprisionador; o antagonismo saúde mentalsomática / doença psicossomática; o antagonismo conceito profundo / conceito superficial; o antagonismo autoconhecimento / autengano; o antagonismo monovisão / cosmovisão;
o antagonismo tradição / renovação; o antagonismo propulsor da tares / propulsor da tacon.
Paradoxologia: o paradoxo de as forças dos líderes se tornarem fraquezas quando utilizados de modo excessivo.
Politicologia: a paradireitocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei das afinidades; as leis da inseparabilidade grupocármica; a lei do contágio energético homeostático; a lei do maior esforço na manutenção dos objetivos cosmoéticos;
a lei da coexistência pacífica da megafraternidade.
Filiologia: a evoluciofilia; a amparofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a tecnofilia;
a verponofilia; a lucidofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a fobia pela autodescoberta; a fobia de abrir mão; a fobia pela tomada de decisão conjunta; a fobia do posicionamento pessoal perante o grupal; a fobia quanto à disponibilidade para ouvir.
Sindromologia: a síndrome da dominação sendo abolida do contexto sinérgico; a síndrome do estrangeiro caminhando na contramão do contexto sinérgico; a superação da síndrome
do ostracismo; a eliminação da síndrome do poder temporal.
Maniologia: a mania de o líder pensar saber tudo; a mania do líder querer todos pensando igual a ele; a mania do líder pensar ter todas as respostas; a mania da pretensão da intenção
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positiva; o mania de os líderes em pensarem somente nas próprias necessidades; a mania da manipulação; a mania de terceirizar as responsabilidades.
Mitologia: o mito da casualidade; o mito do perfeccionismo; o mito do sucesso sem abnegação; o mito do líder herói; o mito da liderança genérica.
Holotecologia: a consciencioteca; a teaticoteca; a convivioteca; a sincronoteca; a psicoteca; a assistencioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Sinergismologia; a Liderologia; a Politicologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Maxiproexologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o líder exemplar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a líder exemplar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens lider; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens catenator;
o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens maxifraternus;
o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens pacificus; o Homo
sapiens democraticus; o Homo sapiens priorologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergia inicial de líderes = a resultante da união de pré-serenões em prol
de objetivos evolutivos; sinergia avançada de líderes = a resultante da união de despertos em prol
de objetivos evolutivos.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura de
saber ouvir; a cultura da cooperação; a cultura da multidimensionalidade; a cultura da paradiplomacia; a cultura da Parapoliticologia; a cultura da Paradireitologia; a cultura do livre pensar; a cultura do acolhimento; a cultura de paz; a cultura do trabalho em equipe avançada.
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Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, 18 condições
passíveis de serem ampliadas a partir da sinergia de líderes:
01. Sinergia assistenciológica: a ampliação da capacidade assistencial, mais competência e eficiência.
02. Sinergia conviviológica: a potencialização da fraternidade e da gratidão na qualificação das interações.
03. Sinergia descrenciológica: o reforço ao debate sem idolatria e fanatismos.
04. Sinergia despertológica: o fortalecimento do processo de desassédio e manutenção
de holopensene homeostático.
05. Sinergia evoluciológica: a aglutinação de objetivos assistenciais aceleradores da
evolução.
06. Sinergia holossomatológica: o resultado harmônico de todos os veículos de manifestação da consciência.
07. Sinergia invexológica: a coesão e harmonia nos esforços quanto ao planejamento
máximo precoce da vida humana.
08. Sinergia macrossomatológica: a confluência da condição de macrossômata expandindo as ideias inatas.
09. Sinergia paradireitológica: a coesão do paradireito com o paradever.
10. Sinergia parapercepciológica: a sincronia das parapercepções da consciência, fenômenos e consequências evolutivas.
11. Sinergia paratecnológica: a sintonia das paratécnicas em prol da maximização da
interassistência.
12. Sinergia proexológica: a potencialização e aproveitamento a maior das competências e habilidades existenciais em consonância ao Curso Intermissivo ampliando as conexões das
proéxis individuais e consolidando a maxiproéxis grupal.
13. Sinergia projeciológica: a intensificação da predisposição holossomática em prol
da projetabilidade lúcida.
14. Sinergia recexológica: a confluência das mudanças para melhor, na vida da pessoa
motivada, ao alinhar neovalores na existência atual, nesta e em outras dimensões.
15. Sinergia reurbanológica: a melhoria da qualidade de vida em ambientes energizados pelo holopensene sinérgico das lideranças cosmoéticas.
16. Sinergia seriexológica: o encadeamento sinérgico de várias vidas das conscins líderes otimizando a efetivação de talentos e habilidades.
17. Sinergia tenepessológica: a otimização das energias promovendo aumento do fluxo
parapsíquico junto aos amparadores extrafísicos promovendo sinergismo assistencial multidimensional do tenepessismo 24 horas.
18. Sinergia traforológica: o aproveitamento máximo de trafores ao assumir a autoliderança evolutiva otimizando o processo grupal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sinergia de líderes, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
02. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
03. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
05. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
06. Liderança compartilhada: Liderologia; Neutro.
07. Liderologia: Politicologia; Neutro.
08. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.
Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
Sincronicidade elucidativa: Sincronologia; Homeostático.
Sinergismo conscienciocêntrico: Voluntariologia; Homeostático.
Sinergismo energossoma-mentalsoma: Evoluciologia; Homeostático.
Singularidade assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.

O RESULTADO COSMOÉTICO DA SINERGIA DE LÍDERES
É A POTENCIALIZAÇÃO DA INTERASSISTENCIALIDADE
POR MEIO DA MAXICONVERGÊNCIA DE METAS E INTERCOOPERAÇÃO EM PROL DA EVOLUTIVIDADE DE TODOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, assume os trafores pessoais de liderança? Admite a importância da intercooperação cosmoética na potencialização de projetos evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Cashman, Kevin; Liderança Autêntica: De Dentro de si para Fora – Como Liderar a partir de seus Valores Pessoais (Leadership from the Inside Out: Becoming a Leader for Life); trad. Telma Salviati; 240 p.; 7 caps.; 92 citações; 1 E-mail; 86 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 1 website; 94 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; M. Books; São
Paulo, SP; 2011; páginas 85, 91 e 96.
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; 1811 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
1.542 a 1.547.

I. M.
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AU T O P E SQ UI S A -C O NS CI EN C I OG R AFI A
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo autopesquisa-conscienciografia é o conjunto de efeitos positivos e acrescentativos decorrentes da aplicação associada, entrosada e complementar da autoinvestigação e da escrita conscienciológica de artigos, verbetes, livros ou tratados, fundamentada no
paradigma consciencial tarístico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si
próprio”. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Século XIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia vem do idioma Grego,
graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Sinergismo autanálise–redação conscienciológica. 2. Sinergismo
autopesquisa–grafopensenidade tarística. 3. Entrosamento sinérgico autoinvestigação–escrita esclarecedora. 4. Intercooperação sinérgica autoinquirição–grafotares.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo autopesquisa-conscienciografia, sinergismo inicial autopesquisa-conscienciografia e sinergismo avançado autopesquisa-conscienciografia são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Autopesquisa. 2. Conscienciografia. 2. Sinergismo autopesquisa-consciencioterapia. 3. Complementariedade autopesquisa–leitura esclarecedora. 4. Entrosamento heteropesquisa–redação de biografia técnica. 5. Intercooperação pesquisa convencional–escrita
acadêmica.
Estrangeirismologia: o strong profile intelectivo; o modus faciendi gesconológico;
o Autorreflexarium; o Pesquisarium; o Grafopensenarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopesquisologia Grafotarística.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Intercambiemos
nossos autoconhecimentos.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Autoradologia. A conscin autora, quando envolvida pelo tema da autopesquisa,
mantém o mesmo latente, fermentando na mente, ainda quando não esteja sentada no escritório
para transpor as ideias gestadas no papel ou pela digitação no micro”.
2. “Conscienciografia. O melhor é converter a Arquivologia Pessoal em livro publicável. O ideal é derrubar a montanha do acervo intelectual pessoal através das unidades de assistência fraterna”. “Na dúvida quanto ao tema para escrever, a conscin deve observar as suas vivências, sobre assuntos assistenciais, capazes de fornecer esclarecimentos aos compassageiros evolutivos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoconhecimento; o holopensene da otimização gesconográfica; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os nexopen-
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senes; a nexopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; a autopensenização predominante no pen; o autabertismo neopensênico; a grafopensenização produtiva; a autoortopensenidade grafada.
Fatologia: as produções escritas esclarecedoras em número equivalente às autossuperações realizadas; o acervo conscienciográfico de experiências pessoais; a multiplicação do autoconhecimento a partir da grafotares; o protótipo da gescon a partir do estudo das autexperimentações; a habilidade para transformar as vivências pessoais em conteúdo escrito; a própria história
de vida enquanto fonte inesgotável de inspiração para escrever; a autopesquisa aprofundada pela
escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; a autexperimentação constituindo
a metodologia de pesquisa da Conscienciologia; o ato de o escritor transformar-se em cientista da
consciência; o descortino do caminho autopesquisístico explicitado por meio da publicação; a valorização dos neoachados pesquisísticos expressa na produtividade conscienciográfica; a autopesquisa enquanto profilaxia ao fato lamentável de saber escrever bem, mas sem conteúdo a grafar;
o autodesconhecimento gerando baixa produtividade qualiquantitativa na escrita; a evitação da
ausência indefensável de retribuições intelectuais proexológicas; o autenfrentamento dos travões
da escrita; a homeostasia pessoal lastreada nas autopesquisas embasadoras do autorado tarístico;
a responsabilidade da distribuição assistencial da bagagem autocognitiva; a lista de pesquisas pessoais convergentes e com resultados concretos; o nível da autoverbação presente nas publicações
pessoais; o nível da automaturidade expressa nas autogescons; a escrita propiciando catarses pessoais; o autodesassédio mentalsomático promovido pela heterorrevisão cosmoética dos textos
pessoais; a priorização da busca da acabativa dos projetos de autopesquisa; a identidade pessoal
delineada pelos temas pesquisados e publicados; o inventário parapesquisístico pessoal enquanto
fonte de informação constantemente fomentadora de neogescons; a autorreciclogenia conscienciográfica enquanto causa e efeito da produtividade gesconológica; a reciclogenia do autor favorecendo recins no leitor; o texto reciclogênico na condição de extensão da amparabilidade do escritor; o autexemplo redigido favorecendo recins no público-alvo; a escrita sobre temas avançados favorecendo a autorrecuperação de megacons; o preparo cuidadoso da autoposteridade gesconográfica cosmovisiológica autorrevezamental; o registro do teto máximo de lucidez existencial,
tendo em vista a Autorrevezamentologia e a Interassistenciologia Multiexistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ampliação paracognitiva a partir da investigação e publicação das autovivências multidimensionais; a expressão
da maturidade dos próprios frutos parapsíquicos ao serem materializados em gestações conscienciais (autocientificidade); as inspirações oportunas do amparador de função diante da necessidade
de aprofundamento nas autorreflexões por parte do autor; a doação continuada do patrimônio paracerebral por meio das publicações pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-conscienciografia; o sinergismo trafor da
escrita–autocognição conscienciológica avançada; o sinergismo temperamento científico omniquestionador–estilo redacional mentalsomático; o sinergismo precisão pensênica–clareza conformática–assertividade grafointerassistencial; o sinergismo tarístico teática-verbação-confor;
o sinergismo evolutivo acabativa da gescon–acabativa da recin; o sinergismo autassistência-interassistência.
Principiologia: o princípio da expansão cognitiva, cosmovisiológica e infinita; o princípio do abertismo consciencial necessário às gestações conscienciais; o princípio da explicitação
autopensênica; o princípio de toda obra escrita pessoal ser, a rigor, inevitavelmente, autobiográfica; o princípio da responsabilidade intransferível do autor sobre a obra escrita; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
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Codigologia: a inclusão no código pessoal de Cosmoética (CPC) de cláusula sobre a priorização da escrita tarística.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; as teorias conscienciológicas vivenciadas e exemplificadas; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria da qualificação autoral;
a teoria da grafoassistência.
Tecnologia: as técnicas arquivísticas pessoais; a técnica do sobrepairamento analítico;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de autodesassédio autoral; a técnica da gescon
autodesassediadora.
Voluntariologia: o voluntariado pesquisístico, multidimensional e gesconológico da
tares.
Laboratoriologia: o labcon pessoal explicitado; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia;
o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores-Autores da
Conscienciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da aplicação da técnica da autorrevisitação na evolução consciencial; o efeito acumulativo do registro das autexperiências enquanto subsídios às produções tarísticas; os efeitos da recin na intensificação do ritmo mentalsomático em bases cosmoéticas;
o efeito das autopesquisas na qualificação da tares grafada; o efeito potencializador dos autorrevezamentos multiexistenciais.
Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses autorais e a recuperação de cons magnos advindas do autempenho conscienciográfico.
Ciclologia: o ciclo da autopesquisa; o ciclo da escrita; o ciclo análise crítica–síntese tarística; a destreza conscienciográfica no ciclo apreensão–escrita–publicação gesconológica das
neocognições; o ciclo da latência grafopensênica exploração-incubação-concepção-articulação.
Enumerologia: a inteligência evolutiva aplicada à conscienciografia; o autenfrentamento grafopensênico; o autoposicionamento gesconográfico; a catálise da intelecção; o continuísmo
conscienciográfico; a autoverbação gesconológica; a autoridade autoral cosmoética.
Binomiologia: o binômio universo pesquisístico–labor intelectivo; o binômio elaboração do projeto–realização da obra; o binômio autorreflexões-neogescons; o binômio curiosidade
autopesquisística–automotivação conscienciográfica; o binômio percepção individual–proveito
coletivo; o binômio autesclarecimento-heteresclarecimento; o binômio inventariar benefícios recebidos–inventariar benesses ofertadas.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções extrassensoriais; a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica; a interação conteúdo pessoal–conteúdo tarístico; a interação autodesassédio mentalsomático–prodigalidade conscienciográfica; a interação autoconfiança intelectual–doação mentalsomática; a interação autolegado das acumulações
cognitivas–distribuição dos excedentes; a interação amadurecimento pessoal–autorresponsabilidade grupal.
Crescendologia: o crescendo esmiuçar a autobiografia–deixar rastro textual; o crescendo caderneta de anotações–livro publicado; o crescendo tema idealizado–conscienciografia
vivenciada; o crescendo autexperimentação–autorreflexão–escrita conscienciológica; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo pesquisador aprendiz–autor
veterano; o crescendo informação arquivada–informação partilhada.
Trinomiologia: o trinômio autodidatismo–metodologia pessoal–estilo grafopensênico;
o trinômio pesquisa-fundamentação-teoria; o trinômio imersão autopesquisística-neoverpon-neografopensene; o trinômio leitura sistemática–pesquisa crítica–escrita esclarecedora; o trinômio
tarefa mentalsomática–antiemocionalismo–autodesassédio; o trinômio soluções de problemas–
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–resoluções de conflitos–progressões de tarefas; o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio neovivências-neodescobertas-neoconceitos-neoverpons;
o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autotares-autogescon; o polinômio autopesquisa-autopercepção-autocompreensão-autoconsciência-heterassistência.
Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo escrita egocêntrica / escrita tarística; o antagonismo autopensenização ociosa / autopensenização frutífera; o antagonismo espontaneidade autoinvestigativa / autopesquisa planificada; o antagonismo dispersão grafopensênica / convergência grafopensênica; o antagonismo
temas exigindo maturação / temas exigindo vazão; o antagonismo postergação evolutiva / autenfrentamento intelectivo.
Paradoxologia: o paradoxo de a escrita conscienciológica assistir primeiro ao próprio
escritor; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal; o paradoxo da subjetividade
tornada objetiva; o paradoxo de a forma, palavras escritas ou constructos grafados (extraconsciencialidade) conseguirem consolidar e burilar o conteúdo da introspecção da conscin (intraconsciencialidade); o paradoxo de a megagescon policármica ter cunho autobiográfico.
Politicologia: a democracia do saber; a autopesquisocracia; a intelectocracia; a cientificocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a teaticocracia; a interassistenciocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico aplicada à interassistencialidade
avançada; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a autopesquisofilia; a mentalsomatofilia; a autocriticofilia; a autocogniciofilia; a comunicofilia; a verbetografofilia; a conscienciografofilia; a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a intelectofobia; a fobia ao autenfrentamento; a extinção da autopesquisofobia; a superação da grafofobia; a eliminação da auto e heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da fissura autocognitiva enquanto principal dificultador da
produção conscienciográfica; o domínio da síndrome do ansiosismo evitando atropelar etapas
e comprometer a qualidade dos resultados pesquisísticos das autogescons; a síndrome da hipomnésia travando a partilha dos próprios achados pesquisísticos; a profilaxia da síndrome de Amiel;
a eliminação da síndrome da mediocrização consciencial; a extinção da síndrome da autodesorganização consciencial; a superação da síndrome da inércia grafopensênica.
Maniologia: a mania de banalizar as autovivências; a mania de procrastinar a autopesquisa científica.
Mitologia: o mito de a escrita conscienciológica ser para poucos; o mito de todo escritor ser egocêntrico; o mito da escrita sem esforço pesquisístico pessoal.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a grafopensenoteca; a metodoteca; a conscienciografoteca; a mentalsomatoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Conscienciografologia; a Gesconologia; a Autocogniciologia; a Autorganizaciologia; a Experimentologia; a Autoinventariologia; a Interassistenciologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-
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gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens graphopensenicus;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial autopesquisa-conscienciografia = o entrosamento sinérgico da autoinvestigação e da escrita conscienciológica do primeiro artigo pessoal fundamentado no paradigma consciencial; sinergismo avançado autopesquisa-conscienciografia = o entrosamento sinérgico da autoinvestigação e da escrita conscienciológica de automegagescon fundamentada no paradigma consciencial.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Conscienciografologia Lúcida; a cultura do autenfrentamento evolutivo; a cultura da interassistencialidade evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo autopesquisa-conscienciografia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
03. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
04. Continuísmo conscienciográfico: Conscienciografologia; Homeostático.
05. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Escrita reciclogênica: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Flexibilidade autopensênica conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
08. Latência grafopensênica: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Linha ideativa da pesquisa: Pesquisologia; Neutro.
10. Olhar conscienciográfico: Gesconologia; Neutro.
11. Ponto de partida da gescon: Autodecidologia; Neutro.
12. Produmetria conscienciográfica: Conscienciografologia; Neutro.
13. Recexologia Conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
14. Técnica conscienciográfica: Conscienciografologia; Neutro.
15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
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A FIXAÇÃO TEÁTICA DAS VERPONS CONSCIENCIOLÓGICAS (AUTEXPERIMENTOLOGIA) É CONSOLIDADA PELO
EXEMPLARISMO INTERASSISTENCIAL COMPARTILHADO
NA CONDIÇÃO AUTORAL DE COBAIAGEM EXPLÍCITA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza as autopesquisas na fundamentação conteudística dos próprios textos tarísticos publicados? Já aprofundou o autoconhecimento a partir da
investigação e escrita de temas da Conscienciologia? Quais resultados pessoais chancelam esse
fato?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 49 a 77.
2. Haymann, Maximiliano; Técnica da Gescon Autodesassediadora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano
3; N. 3; 1 E-mail; 6 enus.; 1 minicurrículo; 5 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON);
Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 8 a 12.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 677, 725, 726 e 1.395.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 233 e 402
a 405.
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SINERGISMO CONSCIENCIOCÊNTRICO
(VOLUNTARIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo conscienciocêntrico é a potencialização do holopensene interassistencial de determinada equipe de voluntários da CCCI, quando apresenta alto grau de coesão, união e harmonia entre os próprios membros, em virtude da interação predominantemente tarística (exemplarismo cosmoético) e do entrosamento com os amparadores de função.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico
vem igualmente do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kêntron, “centro”. Surgiu, em
cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Voluntariado conscienciocêntrico sinérgico. 2. União sinérgica de
voluntários conscienciólogos. 3. Cooperação conscienciocêntrica harmônica. 4. Coesão de autopesquisadores parapsiquistas interassistenciais. 5. Engajamento proexológico mútuo.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo conscienciocêntrico, sinergismo conscienciocêntrico primário e sinergismo conscienciocêntrico profissional são neologismos técnicos
da Voluntariologia.
Antonimologia: 1. Entropia conscienciocêntrica. 2. Desunião no voluntariado intermissivista. 3. Pseudo-harmonia conscienciocêntrica. 4. Deficit de entrosamento proexológico. 5. Sinergia entre pesquisadores eletronóticos.
Estrangeirismologia: o Maxiproexarium; o good teamwork; a lucidez na identificação
dos turning points evolutivos, transformando-os em selfupgrades; o aproveitamento do timing assistencial; a extinção das soluções paliativas ad nauseum; o acknowledgment comunicativo; as
técnicas administrativas do franchise.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à amparabilidade de função interassistencial do grupo evolutivo.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Harmonia:
sinergismo interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene dos Cursos Intermissivos (CI); o holopensene da Instituição Conscienciocêntrica (IC) exitosa; o holopensene das energias conscienciais (ECs) acolhedoras; o holopensene da autocientificidade conscienciológica; o holopensene da saúde consciencial; os sinergopensenes; a sinergopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; a manutenção da retilinearidade da autopensenização; a potencialização da autotaquirritmia pensênica; a pensenidade traforista.
Fatologia: a autoinconflitividade; a afinização traforista com as companhias-chave na
consecução da proéxis; a interdependência evolutiva; a subsunção proexológica grupal; o esforço
em não obstruir ou atrasar o trabalho do colega; o senso de responsabilidade em facilitar a proéxis
do compassageiro evolutivo; os objetivos evolutivos e cosmoéticos tornados comuns, claros e explícitos através de consenso (código grupal de Cosmoética, CGC); a profissionalização do empre-
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endimento evolutivo; a procura da melhor abordagem ao colega, sem significar fazer média;
a educação básica no trato com as pessoas; o preço da rebarba da tares antipática em lealdade ao
companheiro; a evitação do corpo mole; o ato de mexer nos vespeiros; a disposição para cortar
o mal pela raiz; o querer de fato resolver os problemas; o posicionamento assistencial em momentos críticos; o ato de não deixar a conduta-exceção tornar-se o padrão; o respeito aos procedimentos institucionalizados; o predomínio de voluntários conscins-solução, strong profiles; o ato
de se manter em dia com a autopesquisa; a paz na união das pessoas em torno das pesquisas, além
da responsabilidade íntima; a equipe de líderes e braços direitos; a fecundidade de novas lideranças; a velocidade da equipe; o limite assistencial; a Consciencioterapia de grupo; o empreendedorismo em assumir grandes desafios; os resultados das vendas interassistenciais como função do
nível de sinergia dos voluntários; a presença da assistência horizontal, sem renúncia às autorresponsabilidades ou desrespeito às hierarquias funcional e evolutiva; o entendimento teático do fato
da melhoria de única consciência ajudar todas as demais; a irresistibilidade evolutiva; o clima organizacional positivo conquistado pela primazia da autocrítica; a preponderância da amizade
evolutiva recíproca entre voluntários; o ato de defender a opinião consensada como se fosse
a própria; o holopensene sadio tornando deslocada qualquer queixa; a leveza nas interrelações
conscienciais; a evitação do autofracasso deslocado; a equipe de minipeças assistenciais funcionais; a produção gesconológica; o megafoco interassistencial grupal; a instantaneidade consciencial; o trânsito aberto entre as diversas instâncias na CCCI; a Geopolítica Desassediadora; a IC
como célula embrionária da teática holofilosófica (Estado Mundial); o antiprotecionismo conscienciocêntrico; as parcerias e os intercâmbios entre ICs; a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
Parafatologia: o parassinergismo conscienciocêntrico; a autovivência diuturna do estado vibracional (EV) profilático; o emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o paravínculo consciencial; o paravoluntariado; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a lealdade ao amparo de função; a conexidade com o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a profissionalização da tares proporcionando a afinização com a equipex;
o entrosamento das equipes de trabalho nos cursos de campo bioenergético; as projeções assistenciais; as sincronicidades multidimensionais; as reuniões extrafísicas ocorridas na comunex Pandeiro para aumento da sinergia no trabalho da reurbex; a mudança de patamar no nível de sinergia
com o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial através da instalação da ofiex; o transe
parapsíquico (sadio) permanente; a paraconexão com as Centrais Extrafísicas; o teleguiamento
autocrítico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscienciocêntrico; a comunicação sinérgica; o sinergismo ideias afins–interesses compatíveis–metas consensadas; o sinergismo especialidade da IC–
–paraidentidade interassistencial; o sinergismo parapedagógico autoridade moral–força presencial–casuística pessoal; o sinergismo recéxis-recin-interassistencialidade; o sinergismo autopesquisa-voluntariado; o sinergismo organograma-fluxograma-cronograma.
Principiologia: o princípio teático da descrença; a constatação do princípio do Cosmos
ser a favor de todos; o princípio do controle cosmoético extrafísico pelas consciexes mais evoluídas; o princípio cosmoético da conduta-padrão de elogiar em público e criticar em particular;
o princípio do bom líder ser também, antes, bom liderado; o princípio coloquial conscienciológico “vai que vem”; o princípio conscienciológico da perseverança nos bons empreendimentos.
Codigologia: os códigos de ética profissional; o código de valores pessoais; o código de
etiqueta social; a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); a teática do código grupal de
Cosmoética (CGC); o código evolutivo dos intermissivistas; o codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: as teorias de grupos e relações humanas; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da recuperação dos cons; a teoria da informação.
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Tecnologia: as paratecnologias interassistenciais; a técnica da exteriorização antecipada das energias; as técnicas de comunicação interconsciencial; as técnicas de desassedialidade intra e interconsciencial; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas de acareação
interconsciencial; a paratécnica da conexão mentalsoma-holochacra.
Voluntariologia: a união dos voluntários em prol do empreendedorismo intermissivista;
a dedicação no voluntariado administrativo enquanto sustentação da docência, da pesquisa e da
produção científica nas ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico diuturno da Voluntariologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia.
Efeitologia: o efeito das verdades relativas de ponta; os efeitos imediatos e mediatos da
tares; o efeito exponencial das energias assistenciais a partir do sinergismo conscienciocêntrico;
o efeito paraassepsiológico das acareações cosmoéticas; o efeito do aproveitamento das companhias evolutivas; o efeito do trabalho assistencial conjunto; o efeito do amparo de função nas
energias da conscin assistente; o júbilo cosmoético como efeito da vida assistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses a partir da quebra das crenças e preconceitos em
função da convivência com os colegas; as neossinapses a respeito dos compassageiros evolutivos
(atualização heteroconscienciométrica) a partir das auto e heterorreciclagens; a recuperação das
neossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo assistência taconística–assistência tarística; o ciclo assim-desassim;
o ciclo virtuoso recepção-retribuição; o ciclo participação-debate-consenso.
Enumerologia: a sinergia em função do consenso; o consenso em função da maturidade;
a maturidade em função da participação; a participação em função da confiança; a confiança em
função da transparência; a transparência em função da lisura; a lisura em função da lealdade; a lealdade em função da responsabilidade; a responsabilidade em função da intermissividade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoconfiança-heteroconfiança; o binômio perfil-especialidade; o binômio trafor-função; o binômio metas-indicadores;
o binômio responsável-prazo; o binômio paradoxal disciplina-liberdade.
Interaciologia: a interação CCCI-CCCE; a interação conscienciólogo-paraconscienciólogo; a interação voluntário interassistencial–amparador extrafísico de função; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação funcionalidade-estética; a interação paramicrochip–
–comunicação telepática; a interação indisciplina-entropia.
Crescendologia: o crescendo na assunção das responsabilidades proexológicas; o crescendo assistido-assistente; o crescendo desperticidade–semiconsciexialidade–teleguiamento autocrítico; o crescendo grupo-equipe; o crescendo assistência grupocármica–assistência policármica; o crescendo clima tenso–clima amistoso–clima agradável; o crescendo heterodidatismo-autodidatismo.
Trinomiologia: o trinômio empatia receptiva–empatia parapsíquica–empatia traforista;
o trinômio presença-participação-produção; o trinômio vontade-intencionalidade-discernimento;
o trinômio Teaticologia-Verbaciologia-Conformática; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisas; o trinômio desafio interassistencial–calculismo cosmoético–mitigação dos riscos; o trinômio franqueza-clareza-transparência; o trinômio honestidade-lealdade-cumplicidade;
a evitação do trinômio estagnação-autoexclusão-minidissidência.
Polinomiologia: o polinômio paratécnico parapensenização–sobrepairamento analítico–fraternismo–holopaciência didática.
Antagonismologia: o antagonismo profissionalismo / empirismo; o antagonismo etológico etiqueta / inconveniência; o antagonismo desassediar / fazer média; o antagonismo heterodesassédio / estupro evolutivo; o antagonismo satisfação malévola / satisfação benévola; o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo facilidade para entrar no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial / desafio para progredir no Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial; o antagonismo doação energética / carência energética; o antagonismo sadio
do contraste entre o holopensene da IC frente à mesologia local (Socin Patológica).
Paradoxologia: o paradoxo de 1 mais 1 serem superiores a 2; o paradoxo da aceleração dos trabalhos através da padronização; o paradoxo da evolução mais rápida em grupo;

20752

Enciclopédia da Conscienciologia

o paradoxo da exteriorização de energias extrafísicas abrirem caminho na intrafisicalidade;
o paradoxo do líder exitoso tornar a equipe mais visível em relação a si próprio; o paradoxo do
esteio de sustentação do trabalho interassistencial entre conscins residir na relação profícua com
as consciexes amparadoras; o paradoxo da inércia do grupo, dificultando o início do empreendimento evolutivo, facilitando, porém, a manutenção do trabalho; o paradoxo do período gasto
com planejamento e documentação economizar tempo; o paradoxo da estabilidade dinâmica.
Politicologia: a meritocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia;
a argumentocracia; a tecnocracia; a paracienciocracia; a solidariedade como pré-requisito para
a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução grupal centrada no ego;
a lei das interprisões grupocármicas; a lei da atração dos afins; a lei da empatia; as leis da Paradireitologia; as leis da Paradiplomacia.
Filiologia: a amparofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a tecnofilia; a verponofilia;
a lucidofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a fobia ao desassédio; a fobia ao êxito; a fobia à autexposição pública; a parapsicofobia; a grafofobia; a disciplinofobia; a gruponeofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome de burnout devido ao workaholism; a reciclagem da síndrome de Poliana.
Mitologia: o mito da ausência de rusgas na convivência entre pré-despertos; o mito de
fazer assistência significar agradar sempre; o mito da paz através do isolacionismo; o mito de
evoluir sem assumir responsabilidades; o mito de optar pela omissão (deficitária) visando não interferir negativamente no grupo; o mito salvacionista de evoluir estando na Conscienciologia,
sem vivenciá-la através da autopesquisa e do desenvolvimento do autoparapsiquismo interassistencial; o mito do voluntariado sem compromisso; o mito da acabativa sem registro, documentação e sucessão.
Holotecologia: a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a energossomatoteca; a comunicoteca; a sinergicoteca; a administroteca.
Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Sinergismologia; a Conscienciocentrologia;
a Potencializaciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Coerenciologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Amparologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o arrimo interassistencial; a conscin gregária; a amizade raríssima; a pessoa de palavra.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o verbetógrafo; o tocador de obra; o colaborador; o apoiador; o homem de ação; o colega de CI;
o autoimpedoador; o heteroperdoador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

Enciclopédia da Conscienciologia

20753

loga; a verbetógrafa; a tocadora de obra; a colaboradora; a apoiadora; a mulher de ação; a colega
de CI; a autoimpedoadora; a heteroperdoadora.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens
amicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens enevolens; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens consciuslargus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo
sapiens verbatiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens agens.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo conscienciocêntrico primário = o conquistado pela maturidade grupal psicossomática (afinidade), com predomínio da boa vontade e da boa intenção; sinergismo conscienciocêntrico profissional = o conquistado pela maturidade grupal mentalsomática,
com predomínio do discernimento cosmoético (know-how evolutivo), além da boa vontade e da
boa intenção.
Culturologia: a cultura Conscienciológica; o vigor necessário para sustentar a mudança de cultura grupal; a Multiculturologia da Interassistencialidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 atributos conscienciais qualificadores e potencializadores do sinergismo conscienciocêntrico:
01. Comunicabilidade: o trinômio diálogo franco–documentação atualizada–informação explícita.
02. Energossomaticidade: o trinômio autodomínio energético–desassédio grupal–desassédio institucional.
03. Governabilidade: o trinômio gestão participativa–decisão democrática–administração transparente.
04. Grupalidade: o trinômio convivialidade fraterna–sociabilidade sadia–engajamento
abrangente.
05. Interassistencialidade: o trinômio acolhimento traforista–trabalho abnegado–satisfação benévola.
06. Parapercetibilidade: o trinômio amparabilidade de função–assistência multidimensional–Autoverbaciologia Verponológica.
07. Produtividade: o trinômio esforço contínuo–contribuição efetiva–acabativa interassistencial.
Etologia. À luz da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ocorrências incompatíveis com a vivência do sinergismo conscienciocêntrico:
1. Anticosmoeticidade: o trinômio dependência patológica–financiamento dispensável–acumpliciamento espúrio.
2. Assedialidade: o trinômio fofoca-indisposição-mágoa.
3. Falsidade: o trinômio adulação-bajulação-lisonja (puxa-saquismo).
4. Parcialidade: o trinômio privilégio-favoritismo-favorecimento.
5. Passividade: o trinômio postura de expectador–ausência de proatividade–falta de
autoliderança.
6. Rivalidade: o trinômio competição-inveja-marcação.
7. Malignidade: o trinômio comunicação agressiva–cobrança covarde–pragmatismo
assediador.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo conscienciocêntrico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
02. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
03. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
04. Conscin-problema: Conviviologia; Nosográfico.
05. Conscin-solução: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
07. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
09. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
11. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
13. Sinergismo conscienciológico: Sinergisticologia; Homeostático.
14. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O SINERGISMO CONSCIENCIOCÊNTRICO SURGE ATRAVÉS
DO ESFORÇO INDIVIDUAL (CPC) DO VOLUNTÁRIO ATIVO
DA EQUIPIN ASSISTENCIAL, GERANDO A MASSA CRÍTICA
PARA CONSENSAR CONDUTAS MAIS EVOLUTIVAS (CGC).
Questionologia. Em escala de 1 a 5, como avalia você, leitor ou leitora, o nível de sinergismo da própria equipe de voluntários mais afins? E quanto ao sinergismo desencadeado por
você em relação ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Briglia, Igor; et al.; Sinergia Interconsciencial Multidimensional Artigo; II Jornada de Administração
Conscienciológica: Promovendo o Empreendedorismo Interassistencial; São Paulo, SP; 12-15.10.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 10; N. 1; 1 E-mail; 13 enus.; 3 fluxogramas; 3 formulários; 1 gráf.; 2 ilus.; 7 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março;
2006; páginas 127 a 136.
2. Moscovici, Fela; Equipes dão Certo: A Multiplicação do Talento Humano; Colaboradores Ataliba Vianna
Crespo; Fátima Gonçalves Castello; & Gercina Alves de Oliveira; revisores Magda Frediani; et al.; XII + 240 p.; 3 partes;
10 caps.; 7 citações; 1 diagrama; 86 enus.; 70 escalas; 4 fluxogramas; 1 gráf.; 1 microbiografia; 18 tabs.; 37 refs.; 21 x 14
cm; br.; 5ª Ed.; José Olympio Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 5 a 25.
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SINERGISMO CONSCIENCIOLÓGICO
(SINERGISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo conscienciológico é o aprofundamento da comunicação das
neoideias através da ação associada de repetições voluntárias das abordagens ao mesmo assunto,
contudo em outros ângulos cada vez mais avançados, de modo circular, intensivo e exaustivo,
a fim de explicitar e potencializar os detalhismos dos fenômenos e as verdades relativas de ponta
sob análise.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema”.
Sinonimologia: 1. Sinergismo das técnicas conscienciológicas. 2. Crescendo pesquisístico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo sinergia:
assinergia; assinergismo; maxissinergismo; minissinergismo; omnissinergia; sinergética; sinergético; sinérgica; sinérgico; sinergicoteca; sinergismo; sinergista; sinergística; sinergístico; Sinergisticologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo conscienciológico, minissinergismo
conscienciológico e maxissinergismo conscienciológico são neologismos técnicos da Sinergisticologia.
Antonimologia: 1. Desinteligência anticonscienciológica. 2. Desconcerto irracional.
3. Sinergismo patológico mafioso. 4. Assinergismo anticosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento intelectual.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sinergia evolutiva; o sinergopensene; a sinergopensenidade.
Fatologia: a confrontação argumentativa; a integração enriquecedora das ideias; as randomizações técnicas; o aprofundamento não é superficialidade; as fórmulas redacionais integrativas; as repetições pacientes; a transcendência da abordagem; a transcendência da verpon; a catálise ideativa; a potencialização do conteúdo a partir da forma; o emprego inteligente do banco de
dados; a ultrapassagem dos limites do conteúdo; a ultrapassagem dos limites da forma; a multidisciplinaridade; a multitemporalidade; o fato de 2 vocábulos juntos expressarem além da soma dos
2 separados.
Parafatologia: a multidimensionalidade; o sinergismo intra e extraconsciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscienciológico; a sinergia das técnicas conscienciológicas; a sinergia dos trafores; a expansão do sinergismo intelectivo; a expansão do sinergismo
comunicativo; a comunicação sinergística; a sinergia investigativa.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Enumerologia: a elucubração pré-requisito do conceito; o constructo pré-requisito do
princípio; a hipótese pré-requisito da teoria; a teoria pré-requisito da lei; a palestra pré-requisito
do curso; o artigo pré-requisito do livro; o manual pré-requisito do tratado.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade.
Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circularidade.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / obtusidade; o antagonismo detalhismo / cosmovisão.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a sinergecoteca; a sincronoteca; a convivioteca; a energeticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Sinergisticologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia;
a Interdisciplinologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Heterodidaxia; a Cosmanálise;
a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissinergismo conscienciológico = o aprofundamento da comunicação
de neoideias adstritas ao universo intrafísico ou da dimensão humana; maxissinergismo conscien-
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ciológico = o aprofundamento da comunicação de neoideias abrangendo as pararrealidades ou
a multidimensionalidade consciencial.
Culturologia: a multiculturalidade.
Paradoxologia. Segundo a Holomaturologia, o sinergismo das técnicas conscienciológicas, embora empregando recursos parapedagógicos, insistência nas verpons, criação inevitável de neologismos e sem esquecer a condição poliédrica da consciência, apresenta óbvios
paradoxos ou aparentes contradições, por exemplo, os textos procuram evitar, ao máximo, quando
pode, estes 7 recursos com aproximações simples, listados na ordem alfabética:
1. Batopensenidade.
2. Duplicidade.
3. Gongorismo.
4. Perfeccionismo.
5. Pleonasmo.
6. Redundância.
7. Workaholism.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
recursos de sinergismo dentro das técnicas conscienciológicas:
01. Binômio autorreflexão-autoconvicção: introspecção; solilóquio.
02. Binômio conteúdo-forma: Conformática.
03. Binômio detalhismo-exaustividade: pesquisa pontual, analítica e sintética.
04. Binômio fatos-versões: Cosmovisiologia.
05. Binômio Intrafisicologia-Extrafisicologia: revezamento interdimensional.
06. Binômio realidades-pararrealidades: Parapercepciologia.
07. Binômio técnica da circularidade–Remissiologia: interatividade; sincronicidade.
08. Binômio teoria-prática: teática; Teaticologia.
09. Lei do retorno: uróboro; Uroborologia.
10. Princípio do megafoco mentalsomático: retilinearidade da autopensenização.
Paciência. Se o texto exige alguma paciência do leitor, vale pensar: quanta paciência não
exigiu do redator? Não obstante, importa a tentativa, eliminando-se a lei do menor esforço. A rigor, os textos técnicos não são redigidos objetivando privilegiar os ansiosos.
Verbete. A redação do verbete, por exemplo, da Enciclopédia da Conscienciologia,
apresenta-se na condição de ensaio autônomo para ser destacável, se for o caso.
Vocábulos. Os vocábulos são empregados por inteiro em vez de abreviações. Estas exigem maior cognição e atenção secundária do leitor, ou leitora. Importa mais o conteúdo apreendido de imediato com o objetivo de se ter a ideia do conjunto.
Formatação. O espaço ou a formatação são usados de maneira livre a fim de privilegiar
o entendimento mais fácil do texto apostilado, evitando-se a economia tola ou a preocupação excessiva com a quantidade de páginas, folhas, papéis, volumes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo conscienciológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
2. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
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4.
5.
6.
7.

Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
Tangenciologia: Interdisciplinologia; Neutro.

O SINERGISMO CONSCIENCIOLÓGICO É RECURSO EVOLUTIVAMENTE AVANÇADO POR EXIGIR ALGUM NÍVEL DE
COSMOVISÃO DO PESQUISADOR, HOMEM OU MULHER,
QUANTO À CONFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS.
Questionologia. Você já aplica o sinergismo conscienciológico na comunicação das próprias neoideias? Em qual setor da Experimentologia?
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CONSCIENCIOMETROLOGIA-CONSCIENCIOTERAPIA
(SINERGISTICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia é o conjunto de
efeitos positivos e acrescentativos decorrentes da aplicação associada, entrosada e complementar
dos estudos, técnicas e intervenções propostas pelas especialidades Conscienciometrologia
e Consciencioterapia, em prol da saúde consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie,
“ação coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no Século XX. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro elemento de composição metria provém igualmente do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma
Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O segundo elemento
de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal;
tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado do idioma Latim Científico, therapia, e este do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Complementaridade Conscienciometrologia-Consciencioterapia. 2. Intercooperação Conscienciometrologia-Consciencioterapia. 3. Entrosamento Conscienciometrologia-Consciencioterapia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia, autossinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia e heterossinergismo Consciencioterapia-Conscienciometrologia são neologismos técnicos da Sinergisticologia.
Antonimologia: 1. Conscienciometrologia. 2. Consciencioterapia. 3. Sinergismo Proexologia-Consciencioterapia. 4. Sinergismo Proexologia-Conscienciometrologia.
Estrangeirismologia: os systemic effects; o feedback positivo; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade.
Coloquiologia. Eis a expressão popular, indicativa dos efeitos sinérgicos: − Quando
1 mais 1 são 3.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sinergia evolutiva; os sinergopensenes; a sinergopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as equipes interdisciplinares de saúde; a Semiologia Médica; a Profilaxia;
a bissociação técnica; a interdisciplinaridade; a multidisciplinaridade; a transdisciplinaridade;
a reeducaciologia através da autopesquisa; a Associação Internacional de Conscienciometria
Interassistencial (CONSCIUS); a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC);
o curso Fundamentos da Conscienciometria; o curso Fundamentos da Autoconsciencioterapia;
o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) seguido do curso Extensão em
Consciencienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) na grade curricular do Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o conscienciograma; a redução da ignorância quanto a si próprio; a superação dos mecanismos de defesa do
ego; a autoconscientização imprescindível da autoimagem real; a autoconsciencioterapia qualificada pelas heterocríticas cosmoéticas; a redução da autoconflitividade; o megatrafar pessoal;
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o megatrafal; o megatrafor pessoal; a reciclagem existencial refletida; a inteligência evolutiva
(IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV); o mecanismo interassistencial
multidimensional; a Paraprofilaxia; a Paraterapêutica; as cicatrizes retropsíquicas; o tratamento
consciencial; a Escala Evolutiva das Consciências; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergismo sala de aula conscienciológica–set consciencioterápico; o sinergismo diagnóstico-terapêutica.
Principiologia: o princípio de ninguém curar ninguém; o principio da evolução interassistencial; o princípio do menos doente assistindo o mais doente; o princípio de objetivar
o melhor para todos; o princípio de aprender com os erros; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio pesquisístico de quem procura acha.
Codigologia: o cultivo do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do auto e do heterodesassédio; a teoria da evolução consciencial
pelos autesforços.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica da
conscin-cobaia; a técnica de Impactoterapia Cosmoética; as técnicas conscienciométricas; as
técnicas consciencioterápicas; a técnica da acareação cosmoética; as técnicas de desenvolvimento dos neotrafores.
Voluntariologia: os voluntários da CONSCIUS; os voluntários da OIC.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos
Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos das técnicas conscienciométricas auxiliando a conscin-cobaia; os
efeitos das técnicas consciencioterápicas beneficiando o evoluciente.
Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Binomiologia: o binômio conscienciograma-autoconsciencioterapia; o binômio projeciometria-projecioterapia; o binômio imperturbabilidade-desperticidade; o binômio auto-hiperacuidade–recin refinada; o binômio verpon–fôlego evolutivo; o binômio assim-desassim; o binômio sinergismo-sincronicidade.
Interaciologia: a interação consciência assistente–consciência assistida; a interação
autolucidez-autorreciclagem; a interação autanamnese-heteranamnese.
Crescendologia: o crescendo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o crescendo
de ampliação dos limites cognitivos inerentes à autevolução; o crescendo depurativo nas recins
consecutivas; o crescendo autopesquisa-autodiagnóstico-autocura.
Trinomiologia: o trinômio acareação–conscin-cobaia–Consciencioterapia; o trinômio
Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia; o trinômio volição-intenção-discernimento; o trinômio descrenciológico não acreditar–experimentar–verbalizar.
Polinomiologia: o polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoterapêutica-autocura.
Antagonismologia: o antagonismo consciência reprimida / consciência amplificada;
o antagonismo grupo do eu sozinho / grupo da diversidade sinérgica; o antagonismo visão fragmentada / visão de conjunto; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo autorreflexão a priori / autorreflexão a posteriori; o antagonismo estupro evolutivo / impactoterapia cosmoética; o antagonismo firmeza / rigidez.
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Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a voliciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a autocriticofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a sociofilia;
a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a maturofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a priorofobia; a recexofobia; a voliciofobia;
a evoluciofobia.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a higienicoteca; a assistencioteca; a terapeuticoteca;
a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a recexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Sinergisticologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia; a Parassemiologia; a Parapatologia; a Biografologia; a Errologia;
a Apriorismologia; a Pensenologia; a Ortopensenologia; a Ansiosismologia; a Autocriticologia;
a Anticonflitologia; a Recexologia; a Recinologia; a Atributologia; a Autodiscernimentologia;
a Autoproexologia; a Coerenciologia; a Desassediologia; a Interassistenciologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-cobaia; a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin autenciclopedista.
Masculinologia: o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o autorreeducador; o agente da autevolução; o intermissivista; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o paraconsciencioterapeuta; o assimilador energético; o epicon lúcido;
o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a autorreeducadora; a agente da autevolução; a intermissivista; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a paraconsciencioterapeuta; a assimiladora energética; a epicon lúcida;
a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens conscientiotherapicus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autossinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia = a conscin
autodidata utilizando os recursos da Autoconscienciometrologia e da Autoconsciencioterapia para
promover as próprias recins e autocuras; heterossinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia = o aluno-evoluciente buscando a orientação técnica especializada de conscienciômetras
e de consciencioterapeutas para auxiliar nas recins e curas pessoais.
Culturologia: a cultura do conscienciograma; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo; a cultura da Evoluciologia; a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da holomaturidade consciencial.
Tabelologia. Sob a ótica da Efeitologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 correlações sinérgicas entre a Conscienciometrologia e a Consciencioterapia:
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Tabela − Correlações Sinérgicas Conscienciometrologia–Consciencioterapia
Nos

Conscienciometrologia

Consciencioterapia

1.

Bioenergograma

Técnica da autochecagem energossomática

2.

Conscienciômetra

Consciencioterapeuta

3.

Intencionograma

Técnica da qualificação da autointenção

4.

Projeciograma

Projecioterapia

5.

Sala de aula

Set consciencioterápico

6.

Sociometria

Consciencioterapia de grupo
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
12. Recin: Recexologia; Homeostático.
13. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O SINERGISMO CONSCIENCIOMETROLOGIA-CONSCIENCIOTERAPIA É RECURSO TÉCNICO DE SAÚDE HOLOSSOMÁTICA PROMOTOR CATALÍTICO DE AUTOCURAS, ATRAVÉS
DO REFINAMENTO CRESCENTE NAS RECINS PESSOAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou os efeitos do sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia no estabelecimento das renovações íntimas permanentes? Quais
os resultados obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Gonçalves, Luiz; Egocentrismo x Egocídio na Assistencialidade; Proceedings of the 4th Consciential
Health Meeting (Anais da IV Jornada de Saúde da Consciência); Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestrário; Vol. 9; N. 33-S; 8 enus.; 10 filmografias; 1 microbiografia; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC);
Londres, UK; Setembro, 2006; páginas 61 a 84.
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2. Takimoto, Marília; Limites Cosmoéticos da Abordagem Consciencioterápica; Proceedings of the 4th
Consciential Health Meeting (Anais da IV Jornada de Saúde da Consciência); Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestrário; Vol. 9; N. 33-S; 5 enus.; 1 microbiografia; 71 refs.; International Academy of Consciousness (IAC);
Londres, UK; Setembro, 2006; páginas 41 a 59.
3. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Proceedings of the 4th Consciential Health
Meeting (Anais da IV Jornada de Saúde da Consciência); Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestrário; Vol.
9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Londres, UK;
Setembro, 2006; páginas 11 a 28.

E. B.
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SINERGISMO

CONSCIENCIOMETROLOGIA-VERBETOLOGIA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo Conscienciometrologia-Verbetologia é o conjunto de efeitos
positivos e acrescentativos decorrentes da aplicação associada, entrosada e complementar da pesquisa conscienciométrica desenvolvida a partir dos estudos, técnicas e teorias propostas nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie,
“ação coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no Século XX. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro elemento de composição metria provém igualmente do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma
Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O segundo elemento
de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal;
tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu em 1899. O vocábulo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em
1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881.
Sinonimologia: 1. Complementariedade Conscienciometrologia-Verbetologia. 2. Intercooperação Conscienciometrologia-Verbetologia. 3. Entrosamento Conscienciometrologia-Verbetologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo Conscienciometrologia-Verbetologia,
sinergismo aquisitivo Conscienciometrologia-Verbetologia e sinergismo distributivo Conscienciometrologia-Verbetologia são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Conscienciometrologia. 2. Verbetologia. 3. Sinergismo Consciencioterapia-Conscienciometrologia. 4. Sinergismo Consciencioterapia-Verbetologia.
Estrangeirismologia: a open mind; a sopesabilidade do próprio background evolutivo
a partir da Verbetologia; a self-investigation por meio da Verbetologia Conscienciométrica; as
keywords para as recins; a aquisição do know-how autopesquisístico; o upgrade consciencial em
decorrência da autopesquisa; a ajuda do laptop pessoal; o Autopesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopesquisologia Evolutiva.
Ortopensatologia: – “Tudologia. Todo partido é coisa partida, precisamos é da Tudologia. Pensar com minivisão não resolve. Estou tentando fazer isso através da Conscienciometrologia, a pessoa vai se localizar onde está, dentro do seu mapa consciencial, de onde e como precisa
seguir na dinâmica evolutiva, empregando a cosmovisão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; o holopensene pessoal da
Conscienciometrologia; o holopensene pessoal da Verbetologia; o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; o holopensene cosmovisiológico; os cognopensenes; a cognopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os terapeuticopensenes; a terapeuticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a melhoria da elaboração autopensênica; a qualificação
da autopensenização; a retilinariedade autopensênica; o holopensene terapêutico do texto tarístico; a conexão com o holopensene enciclopédico.
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Fatologia: a interconexão produtiva da Conscienciometrologia Verbetológica; as associações complexas da Verbetologia Conscienciométrica; a Verbetologia enquanto ferramenta de
análise conscienciométrica; a busca da Cosmovisiologia Enciclopédica nas autoinvestigações;
o fomento da cosmovisão verponológica pessoal; a utilização produtiva dos recursos disponíveis
nos verbetes conscienciológicos; o amplo leque de opções de verbetes técnicos para se autavaliar;
o critério na seleção dos verbetes mais afins à análise conscienciométrica; a autavaliação por
meio dos testes, escalas e técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; a personalização da megagescon grupal de acordo com as próprias necessidades pesquisísticas; a auto e heteroprescrição
de temas de verbetes para estudo; o maceteamento das listagens enumerativas enciclopédicas visando a Autoconscienciometrologia; o aprofundamento conteudístico dos verbetes classificados
por especialidade; a classificação do verbete de acordo com a pesquisa pessoal; a análise dos verbetes em conjunto sobre o mesmo assunto; o estudo dos verbetes-chave da Enciclopédia da Conscienciologia; a Verbetologia Conscienciométrica ampliando o nível de compreensibilidade do
conteúdo enciclopédico; as interrelações das especialidades da Conscienciologia; as singularidades verbetológicas em análise; o interesse pela compreensão conceitual mais ampla do verbete;
a interassistência verbetológica desassediadora; a repercussão reeducativa do verbete; as abordagens multifacetadas; a ampliação da visão de conjunto interdisciplinar das realidades e pararrealidades; o autodidatismo enciclopédico; as ferramentas propulsoras da racionalidade; o implemento
da autocriticidade investigativa; os critérios e os parâmetros de métrica consciencial; os aspectos
conscienciais mensuráveis; as mostras do funcionamento intraconsciencial; a condição de terapeuta de si mesmo; o autodiagnóstico sincero; as reflexões organizadoras do conhecimento pessoal evolutivo; a atividade mentalsomática desassediadora; a desconstrução das ideias anacrônicas;
a redução da ignorância quanto a si próprio; a otimização da recuperação de cons magnos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mecanismo interassistencial multidimensional paraterapêutico; a Verbetologia Conscienciométrica enquanto porta para a intervenção extrafísica dos amparadores; as inspirações assistidas pelo amparo extrafísico em função da necessidade das autorreciclagens; as achegas extrafísicas indicando temas a serem pesquisados na Enciclopédia da Conscienciologia; os insights extrafísicos a partir da leitura
esclarecedora; a parapreceptoria auxiliando na compreensão do conteúdo tarístico; o entrosamento paracerebral ascendente possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos; a Autocogniciologia Evolutiva enquanto primoprioridade intermissiva; a paraconexão com o Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Verbetologia; o sinergismo autorreflexão-autocrítica-autocognição; o sinergismo diagnóstico-terapêutica; o sinergismo autopesquisa incessante–autenfrentamento progressivo; o sinergismo das associações de neoideias
tarísticas; o sinergismo neoachados-cosmovisão; o sinergismo dos dicionários cerebrais analítico-sinonímico-poliglótico.
Principiologia: o princípio da responsabilidade do conhecimento; o princípio pesquisístico de quem procura acha; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio analítico-sintético; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) periodicamente aperfeiçoado.
Teoriologia: a teoria da medida consciencial; a teoria da avaliação da consciência;
a teoria do espelhamento interconsciencial; a teoria da verpon recicladora; a teoria e prática do
autodidatismo contínuo; a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria da recuperação
das unidades de lucidez (cons).
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas verbetológicas; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da conscin-cobaia; as técnicas de ampliação da cosmovisão
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nas abordagens multifacetadas; a técnica do detalhismo na dissecção pormenorizada; a técnica da
exaustividade na perquirição máxima megafocada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos
Verbetólogos; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da Verbetologia na ampliação da autoconsciencialidade; os efeitos
mentaissomáticos da Autoconscienciometrologia verbetológica; o efeito mnemossomático da Enciclopédia da Conscienciologia nos ex-alunos dos Cursos Intermissivos (CI); o efeito das ideias
evolutivas nas reciclagens conscienciais; os efeitos sadios das deslavagens paracerebrais multímodas; os efeitos homeostáticos da substituição dos achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente; o efeito propulsor da autevolução.
Neossinapsologia: a abertura às neocognições gerando neossinapses; as neossinapses
promovidas pela organização e associação de ideias no exercício da Verbetologia Conscienciométrica; as neossinapses hauridas pelo contato regular com a Enciclopédia da Conscienciologia;
as neossinapses sobre si próprio.
Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação enquanto instrumento organizador pesquisístico do microuniverso consciencial; o ciclo medição-avaliação-intervenção.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio verbete-autopesquisa; o binômio leitura-análise; o binômio esclarecimento–desassédio mentalsomático; o binômio autocrítica eficaz–autoconhecimento fidedigno.
Interaciologia: a interação palavra-listagem; a interação teorização-experimentação;
a interação autocognição-autolucidez-autevolução; a interação acumulabilidade cognitiva–repertório de soluções evolutivas; a interação autopesquisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis.
Crescendologia: o crescendo dúvida–esclarecimento racional; o crescendo leitura lexicográfica–leitura enciclopédica; o crescendo autocognição-autevolução; o crescendo autoinvestimento-autoqualificação.
Trinomiologia: o trinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática;
o trinômio autorganização-autorreflexão-autoneuroléxico; o trinômio autoquestionamento-autocriticidade-reciclofilia; o trinômio autassistencialidade–autodesassedialidade–autesclarecimento
tarístico; o trinômio autodiagnóstico-autoterapêutica-autorremissão.
Polinomiologia: o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-interpretação
dos dados conscienciométricos; o polinômio diagnóstico medição-categorização-comparação-ponderação-determinação; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo;
o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo pesquisofilia / pesquisofobia; o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância; o antagonismo verdade absoluta (dogma) / verdade
relativa (recin); o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antagonismo avidez intelectual / preguiça mental; o antagonismo superficialidade técnica / aprofundamento teático;
o antagonismo autopesquisador teórico / autopesquisador teático.
Paradoxologia: o paradoxo de o heteroconhecimento auxiliar no autoconhecimento;
o paradoxo da subjetividade tornada objetiva.
Politicologia: a intelectocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a recinofilia; a enciclopediofilia
analítica; a verponofilia; a lexicofilia; a leiturofilia; a autocriticofilia; a tecnofilia; a metodofilia.
Fobiologia: a ultrapassagem da autopesquisofobia.
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Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da preguiça mental; a ultrapassagem da síndrome da subestimação; a prevenção da síndrome da mediocrização.
Mitologia: a queda dos mitos pessoais mediante o aprofundamento nas autopesquisas.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a encicloteca; a lexicoteca;
a enumeroteca; a tecnoteca; a analiticoteca; a criterioteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Verbetologia;
a Enciclopediologia; a Parapedagogiologia; a Autocogniciologia; a Autexperimentologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a 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 verbetologus;
o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens analyticus;
o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo aquisitivo Conscienciometrologia-Verbetologia = o da conscin autodidata utilizando, de modo conjugado, os recursos da Conscienciometrologia e da Verbetologia visando amplificar a autocognição; sinergismo distributivo Conscienciometrologia-Verbetologia = o da conscin pesquisadora compartilhando o resultado das autoinvestigações realizadas
a partir da conjugação dos recursos da Conscienciometrologia e da Verbetologia.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Enciclopediologia Conscienciológica; a cultura do esclarecimento racional; a cultura verponológica; a cultura da mentalsomaticidade cosmovisiológica.
Aferição. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 30 especialidades conscienciométricas, acompanhadas de títulos de verbetes da Enciclopédia da Consci-
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enciologia, a fim de exemplificar as possibilidades de autavaliação da consciência a partir da Verbetologia:
01. Ansioliticometria: Ansioliticograma; Egocentrismo ansioso; Propósito ansiolítico.
02. Autopesquisometria: Autopesquisologia; Endovisão; Autocientificidade.
03. Coerenciometria: Coerenciologia; Gap teático; Holocoerência individual.
04. Cogniciometria: Afinidade cognitiva; Refém da Autocognição; Domínio cognitivo.
05. Conscienciografometria: Conscienciografologista; Produmetria conscienciográfica;
Continuísmo conscienciográfico.
06. Conscienciometrologia: Expressão conscienciométrica evolutiva; Produto conscienciométrico; Síntese do autoconscienciograma.
07. Cosmovisiometria: Autopensenização cosmovisiológica; Cosmovisão humana;
Cosmovisiólogo.
08. Decidometria: Autodecidibilidade; Autodecisor; Decidofobia.
09. Desassediometria: Autodesassedialidade; Bloqueio zero; Trafor desassediador.
10. Desempenhometria: Autodesempenho coeso; Dever de casa; Produção do esclarecimento.
11. Despertometria: Assunção da autodesperticidade; Autopesquisa despertológica;
Travão da autodesperticidade.
12. Enciclopediometria: Enciclopediologia; Autopesquisologia verbetográfica; Verbetografofilia.
13. Energometria: Agente antiprimener; Autodiscernimento energético; Energosfera
pessoal.
14. Holobiografometria: Cacoete holobiográfico; Especialismo holobiográfico; Leitmotiv holobiográfico.
15. Intencionometria: Intencionalidade continuada; Intencionograma; Qualidade da intenção.
16. Interassistenciometria: Categoria da minipeça interassistencial; Nível da interassistencialidade; Perfil assistencial.
17. Intermissiometria: Intermissivista inadaptado; Nível intermissivo; Tirateima do intermissivista.
18. Invexometria: Perfilologia Invexológica; Autexclusivismo inversivo; Invexograma.
19. Paracronometria: Momento evolutivo; Década; Data relevante.
20. Paraperceptometria: Autoparapercepciologia ideal; Escala das parapercepções;
Parapercepciograma.
21. Parassociometria: Paraaculturação; Paraetologia; Parassociograma.
22. Pensenometria: Autopensenização; Bagulho autopensênico; Holopensenograma.
23. Proexometria: Proexograma; Proexometria pré-executiva; Tempo proexogênico.
24. Projeciometria: Inabilidade projetiva; Nível de projetabilidade; Projetor jejuno.
25. Recexometria: Antibagulhismo energético; Predisponência à reciclagem; Retomador de tarefa.
26. Rotinometria: Antidispersividade cotidiana; Rotina redonda; Rotina útil.
27. Seriexometria: Autocobaia seriexológica; Autoidentificação seriexológica; Olhar
seriexológico.
28. Somatometria: Antissomática; Checkup somático; Macrossomatologia.
29. Tenepessometria: Aporte tenepessológico; Conscin tenepessável; Cronotenepessologia.
30. Voluntariometria: Paravoluntariado; Satisfação no voluntariado; Travão no voluntariado.
Caracterologia. De acordo com a Verbetologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
20 elementos caracterizadores dos verbetes passíveis de serem utilizados enquanto ferramenta de
autopesquisa conscienciométrica:
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01. Análise: Análise de recorrência; Análise tendenciosa; Ferramenta de análise; Taxologia das análises.
02. Atributo: Autorganização consciencial; Atributo consciencial; Atributologia.
03. Avaliação: Autavaliação evolutiva; Autavaliação sintética; Instância de avaliação.
04. Balanço: Balanço mentalsomático; Balanço pré-evoluciólogo.
05. Capacidade: Acabativa interassistencial; Autodefesa energética; Criatividade evolutiva.
06. Consciência: Consciência poliédrica; Consciência cosmoética; Consciência atratora;
Consciência retardatária.
07. Conscin: Conscin benévola; Conscin displicente; Conscin eletronótica; Conscin tenepessável.
08. Cotejo: Cotejo conscin-conscienciólogo; Cotejo filósofo-conscienciólogo; Cotejo
Homo sapiens–consciência.
09. Dileção: Autopesquisofilia; Grafofilia; Projeciofilia; Reciclofilia.
10. Habilidade: Poliglotismo interassistencial; Trafor da escrita.
11. Inteligência: Inteligência evolutiva; Inteligência interassistencial; Inteligência preventiva; Inteligência resolutiva.
12. Inventário: Autocosmovisão inventarial; Inventário proexológico; Técnica do autoinventariograma; Inventário da tenepes.
13. Medida: Medida conscienciológica; Medida exaustiva; Medida cognitiva tenepessológica.
14. Perfil: Strong profile; Síntese caracterial; Perfil liderológico interassistencial.
15. Personalidade: Personalidade complexa; Personalidade consecutiva; Personalidade
singular; Personalidade emocionalmente instável.
16. Prova: Prova Geral da Conscienciologia; Prova do orgulho; Prova da imagística;
Prova pós-dessomática.
17. Ranque: Ranque assistencial; Ranque de prioridade.
18. Temperamento: Comando temperamental; Raiz do temperamento; Temperamento
instável; Temperamento monárquico.
19. Teste: Autoteste da evolução cronológica; Autoteste paraterapêutico; Megateste
conscienciológico; Teste da vontade.
20. Travão: Autodestravamento; Travão; Travão parapsíquico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo Conscienciometrologia-Verbetologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
02. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Autopesquisofilia: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Conscin-cobaia: Experimentologia; Neutro.
06. Cosmovisão verponológica: Cosmocogniciologia; Homeostático.
07. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Ferramenta de análise: Autopesquisologia; Neutro.
09. Leitura terapêutica: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Personalização da Enciclopédia: Autopesquisologia; Homeostático.
12. Receituário de verbetes: Taristicologia; Neutro.
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13. Remissão enciclopédica: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Teste conscienciológico: Experimentologia; Neutro.
15. Verbetograma: Autoconscienciogramologia; Neutro.

A ESTRUTURA ENCICLOPÉDICA DE PONTA AMPLIA
A AUTOCRITICIDADE COSMOVISIOLÓGICA DO PESQUISADOR DA CONSCIENCIOLOGIA AO EXPANDIR A AUTOCOGNIÇÃO E O NÍVEL DO AUTODIDATISMO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou a autavaliação conscienciométrica utilizando os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia? Quais os resultados alcançados até
o momento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.661.

T. L. F.
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DESPERTICIDADE-RETROCOGNIÇÃO
(DESPERTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo desperticidade-retrocognição é o conjunto potencializador de
ações parafisiológicas recíprocas, interatuantes e crescentes entre a autodesassedialidade holossomática teática e o autodescortínio holomnemônico lúcido (Paracerebrologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo assédio é originário do idioma Italiano,
assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente procede do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Surgiu em 1702.
O termo total provém do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Apareceu no
Século XV. 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 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.
Sinonimologia: 1. Sinergismo desperticidade-retromnemônica. 2. Sinergismo autodesassedialidade-autorretrocogniscibilidade. 3. Sinergismo Despertologia-Retrocogniciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo desperticidade-retrocognição, sinergismo inicial desperticidade-retrocognição e sinergismo avançado desperticidade-retrocognição
são neologismos técnicos da Despertologia.
Antonimologia: 1. Sinergismo desperticidade-precognição. 2. Sinergismo desperticidade-simulcognição. 3. Sinergismo tenepes-retrocognição. 4. Sinergismo desatenção-acidente.
Estrangeirismologia: os flashbacks retrocognitivos ocasionados pela assistencialidade
despertológica; o farway, so close grupocarmológico; o download paracerebral constante; o Elucidarium autevolutivo; o breakthrough holomnemônico despertado pela Autodespertologia; a posição do ranking na Despertometria pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoimperturbabilidade teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia Interassistencial; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os higiopensenes; a higiopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; a ortopensenização habitual; a eliminação da patopensenidade; a depuração
constante do materpensene pessoal; o holopensene pessoal da benignopensenidade.
Fatologia: as vivências evolutivas de eito; o atacadismo proexológico; o generalismo lúcido das automanifestações; o vanguardismo grupocarmológico; o autoultimato cosmoético; a autocriticidade calibrada a maior; as interrelações atributivas convergentes; a tentativa adredemente
mantida de equiparar a lucidez intrafísica à extrafísica através da aceleração da recuperação de
cons; a liderança interassistencial intrafísica na condição de treinamento teático para a Neointermissiologia; os exercícios físicos regulares favorecendo a desassim energética e a melhora da
Mnemossomatologia; as experiências interassistenciais acumuladas favorecendo, simultaneamen-
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te, a desperticidade e a retrocognição; a caminhada consciente para a fase de libertação grupocármica visando a policarmalidade vivida (Evoluciologia).
Parafatologia: a paracoativação dos atributos holossomáticos; a paraimunidade interassistencial em franca expansão; o domínio do estado vibracional (EV) profilático enquanto base da
Autodespertologia; as reverberações paragenéticas pessoais; as parassincronicidades subintrantes
desvendadas pouco a pouco; a superação do gargalo desassediológico; o alívio evolutivo inicial
ante às pressões assediadoras do passadão; o ato de saber tirar proveito cosmoético dos ataques
assediadores; a autocrítica seriexológica expandindo a autabnegação perante o grupocarma; o entrosamento do autoparapsiquismo com a interassistencialidade; o desassédio mentalsomático depurando o holossoma; a autorreconciliação holobiográfica convergente à recomposição grupocármica; a qualificação da inteligência holocármica; o convivívio sadio com a Parafisiologia Holossomática; os dividendos da retrovida crítica; o exercício teático da tenepes 24 horas embasando
a desassedialidade pessoal (Holomemoriologia) e grupal (Despertologia); a cosmovisão holobiográfica permitindo maior compreensão quanto à espiral evolutiva (Seriexologia); a evocação grupal ocasionada pela Noite de Gala Mnemônica da Cognópolis favorecendo a interassistencialidade intra e extrafísica (Paraconviviologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desperticidade-retrocognição; o sinergismo invéxis-desperticidade; o sinergismo tares-desperticidade; o sinergismo verpon-desassédio; o sinergismo
Despertologia Pessoal–Liderologia Evolutiva; o sinergismo mentalsomaticidade-bioenergética;
o sinergismo seriexograma-autodesperticidade; o sinergismo curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2)–assunção despertológica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a vivência teática, entrosada, do código pessoal de Cosmoética (CPC), do
código duplista de Cosmoética (CDC) e do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da mitridatização interassistencial (Paraimunologia).
Tecnologia: a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do TGV evolutivo;
a técnica da conscin-cobaia voluntária aferindo a despertometria pessoal; a técnica do sprint
proexológico; a técnica da blindagem energética de ambientes; a técnica do autoparassociograma (Paraconviviologia); a técnica da projeção retrocognitiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico
da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da
sinalética energética e parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Tenepessistas;
o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio
Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível dos Seres
Despertos.
Efeitologia: o efeito maxiproexológico da redução do gap teático pessoal; os efeitos
desassediadores da autoidentificação seriexológica; os maxiefeitos da Ofiexologia.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da prática tenepessológica diária; os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais; a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo a criação de neossinapses no assistido.
Ciclologia: a desperticidade enquanto marco evolutivo no ciclo holorressomático; os
cinco ciclos da espiral proexológica prioritária; a lucidez quanto ao Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo despertológico pessoal.
Enumerologia: o interlúnio intrafisicológico (Cronologia); o interregno politicológico
(Governologia); o interstício grupocarmológico (Parassociometrologia); o interlúdio comunexoló-
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gico (Paramusicologia); o intermezzo interassistenciológico (Histrionologia); a intermitência
mnemossomatológica (Lucidologia); a intermissão seriexológica (Extrafisicologia).
Binomiologia: o binômio desperticidade-tridotalidade.
Interaciologia: a interação retrossenha-desperticidade; a interação holocarmalidade
lúcida–desperticidade teática; a interação desassédio mentalsomático–homeostase holossomática; a interação assistência-discernimento; a interação precocidade interassistencial–longevidade
ofiexista; a interação divisão de atenção–neurolexicalidade; a interação memória-assistencialidade.
Crescendologia: o crescendo interassistencialidade-evolutividade; o crescendo tenepes-epicentrismo-desperticidade; o crescendo exteriorização energética pessoal–acesso à Central
Extrafísica de Energia (CEE); o crescendo (trio) pré-desperto–desperto–pré-semiconsciex;
o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial; o trinômio pedidos-trafares-rostos.
Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo autobcecação (autassédio) / autobrigação (paradever); o antagonismo (dupla) autoimperdoador / heteroperdoador.
Paradoxologia: o paradoxo da refratariedade acolhedora.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de conscins e consciexes, assistidos e assistentes, homens e mulheres, a partir do princípio da empatia evolutiva.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a comunicofilia; a neofilia;
a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação dos medos pessoais e grupais em geral.
Sindromologia: a atenção quanto às síndromes da mediocridade e da subestimação.
Mitologia: o combate aos mitos e tabus quanto à desperticidade.
Holotecologia: a consciencioteca; a epiconoteca; a despertoteca; a proexoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Despertologia; a Desassediologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Ofiexologia;
a Retrocogniciologia; a Holomnemossomatologia; a Liderologia; a Proexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
multidimensionalis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens holomnemonicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial desperticidade-retrocognição = o incremento lúcido
da paraimunidade holossomática desencadeada pela evocação e assistência tenepessológica de
consciexes relacionadas às lembranças de determinada retrovida por parte do desperto jejuno; sinergismo avançado desperticidade-retrocognição = o aprimoramento consciente da paraimunidade holossomática desencadeada pela evocação e assistência ofiexológica de consciexes relacionadas às lembranças de determinada retrovida por parte do desperto veterano.
Culturologia: a cultura da Seriexologia Lúcida.
Autodespertologia. Segundo a Definologia, a vivência da desperticidade caracteriza-se,
dentre outros aspectos, pelo fato de as ações assediadoras não mais causarem perturbação ao grau
de autequilíbrio íntimo, demonstrando franco autodomínio emocional, fruto da autopacificação
conquistada a partir da crescente experiência interassistencial de base parapsíquica.
Autorreflexão. As ponderações interassistenciais e seriexológicas realizadas antes, durante e após os atendimentos intra e extrafísicos facultam, com o tempo, tanto a paraprofilaxia de
reações emocionais pessoais instintivas (imperturbabilidade), como também o hábito de evocar
e analisar o processo através da lupa seriexológica.
Sobreposição. Tal tendência tende a promover a sobreposição gradual e parafisiológica
do mentalsoma sobre o psicossoma (Holossomatologia), o incremento da intimidade com o amparador de função da tenepes (Interassistenciologia) e, finalmente, a manifestação crescente da autotransafetividade (Policarmologia).
Gargalo. Observando a Evoluciometria, após a superação e manutenção do patamar evolutivo dos 50% de serenismo, o ser desperto passa a vivenciar retrocognições mais ostensivas no
sentido de devassar a própria realidade holobiográfica e, a partir daí, conscientizar-se da relação
com os grupos de convivência. Tal fato decorre, predominantemente, de 3 trafores despertológicos interrelacionados, listados alfabeticamente a seguir:
1. Antiemocionalidade: a expressão mentalsomática predominante.
2. Autoparaperceptibilidade: a desenvoltura parapsíquica multímoda.
3. Interassistencialidade: a manifestação cuidadológica desinteressada.
Paracérebro. Tendo em vista a Parafisiologia, a conscin desperta passa a perceber maior fluidez nos atributos mentais, como se o paracérebro estivesse mais próximo ou mais presente
na cotidianidade. Em outras palavras, tem início as manifestações primárias, porém óbvias e mais
constantes, do irrompimento paracerebral.
Retrocognições. Pelos conceitos da Holomnemossomatologia, o ser desperto passa a vivenciar espontaneamente insights, flashes, enredos e trechos retrocognitivos pessoais e / ou das
pessoas com as quais está atuando (Conviviologia).
Reciprocidade. Na vivência da desperticidade, o fenômeno retrocognitivo tende a ocorrer predominantemente a partir do contato interassistencial, mas o inverso também é verdadeiro,
ou seja, a retrocognição autêntica também desencadeia trabalho assistencial em função da evocação de consciexes gerada pela relembrança (iscagem interconsciencial).
Holofote. No contexto da Metaforologia, a aquisição da desperticidade teática pelo intermissivista dedicado representa o holofote da Cosmoética iluminando o passado pessoal e grupal
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a fim de poder enxergar melhor por onde andou, onde errou, onde acertou e com quem estava,
aprimorando o cálculo do saldo da conta holocármica pessoal (Seriexometria).
Evocação. No âmbito das pesquisas envolvendo a personalidade consecutiva, as evocações geradas pelas investigações ego e grupocármicas da retropersonalidade levantam a poeira
multidimensional em torno do pesquisador-cobaia, quer ele queira ou não. É inerente ao processo.
Seriéxis. Sob a ótica da Seriexologia, convém não esquecer, a desperticidade conquistada na vida atual teve início em retrovida marcante na qual a conscin se decidiu por eliminar os erros e os atos anticosmoéticos e retomar a marcha evolutiva em prol da interassistencialidade grupocármica (desamarração).
Transafetividade. No tocante à Mentalsomatologia, as experiências adquiridas pela
conscin com a vivência constante da autodesassedialidade associada à lucidez holomnemônica
crescente incitam, pouco a pouco, a explicitação espontânea de sentimentos maxifraternos desprovidos de conotação afetivo-sexual, porém carregados da mais alta expressão policármica. Desse
modo, o mavorcismo filogenético do soma cede lugar à maviosidade lúcida do mentalsoma (Transafetivologia).
Reperspectivação. Talvez, entre as causas primordiais da qualificação psicossomática
despertológica esteja a ponderação, reflexão e associação ideativa ocasionadas pela recognição de
fatos antigos capazes de reperspectivar para melhor as abordagens interconscienciais no presente.
Maturescência. Concernente à Holocarmologia, observar e saber lidar com a mudança
de papeis sociais, além da convivência com ex-algozes e vítimas pessoais, intra e extrafísicas,
promove o desenvolvimento acelerado da holomaturidade.
Grupocarmometria. Daí surge a motivação por parte do ser desperto pelos estudos da
grupalidade teática priorizando saber quem é quem nos contatos sociais de hoje a fim de melhor
desvendar quem foi quem nos retrocontatos sociais de ontem (Parassociometria).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo desperticidade-retrocognição, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
03. Autopesquisa retrocognitiva: Holobiografologia; Homeostático.
04. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
07. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
08. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
09. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
10. Leitmotiv holobiográfico: Seriexologia; Neutro.
11. Megafenomenologia na desperticidade: Despertologia; Homeostático.
12. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
13. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
14. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade: Predespertologia; Homeostático.
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PARA AS CONSCINS PODEREM ACESSAR, DE MODO
EQUILIBRADO, O CONTEÚDO DO PASSADO PESSOAL
É IMPRESCINDÍVEL O AUTODOMÍNIO HOLOSSOMÁTICO
E DESASSEDIOLÓGICO IMPOSTO PELA DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre os efeitos da desperticidade
sobre a holomemória pessoal? E quanto às consequências despertológicas das retrocognições?
Quais atitudes proexológicas derivaram de tal autopesquisa?
P. F.
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DOCÊNCIA TARÍSTICA–PARAPRECEPTORIA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo docência tarística–parapreceptoria é a associação entrosada,
complementar e potencializadora entre a conscin, homem ou mulher, no exercício do professorado verponológico, e a equipe extrafísica de amparadores de função (parapreceptores), resultando
em qualificação do ensino-aprendizagem em aulas de Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo docência vem do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mostrar; indicar; dar a entender”. Apareceu no mesmo Século XX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe,
tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O segundo
prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O vocábulo claro
vem do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século
XIII. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento surgiu no Século XV. A palavra para procede do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo preceptor deriva do idioma Latim, praeceptor, “quem lança mão de algo antecipadamente; o que ordena, instrui; mestre”. Apareceu no
Século XII. O vocábulo preceptoria surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Interação sinérgica docência tarística–equipe extrafísica de amparadores. 2. Potencialização mútua docência tarística–parapreceptoria.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo docência tarística–parapreceptoria,
minissinergismo docência tarística–parapreceptoria e maxissinergismo docência tarística–parapreceptoria são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Dissociação docência tarística–parapreceptoria. 2. Sinergismo pedagogia convencional–preceptoria humana.
Estrangeirismologia: o insight educativo; o link com a parapreceptoria; o approach didático do amparador; a intensificação do rapport conscin-consciex; o upgrade interassistencial
gerado pelo entrosamento entre professor e parapreceptor.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercepciologia Interassistencial.
Ortopensatologia. Eis ortopensata relativa ao tema: – “Parapedagogia. A conscin professora de Conscienciologia, em qualquer disciplina e em qualquer Instituição Conscienciocêntrica (IC), somente adentra a paramonitoria se apresenta conceptáculo com os amparadores extrafisicos, fazendo interação com o holopensene interassistencial, a partir da instalação do estado vibracional (EV) e ampliando a parapercepção quanto às psicosferas dos discentes. Tal processo
é potencializado com as docências itinerantes”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência parapedagógica; o holopensene
pessoal da Parapedagogiologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a afinização pensênica docente-parapreceptor; o abertismo autopensênico favorável à interação perante o amparador extrafísico; a flexibilidade autopensênica em prol da captação
de ideias extrafísicas produtivas; o ambiente educacional com holopensene interassistencial, cosmoético e evolutivo; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade.
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Fatologia: a aula de Conscienciologia; a docência tarística; a formação do professor de
Conscienciologia; a itinerância docente; a educação online; a explicitação pedagógica das neoverpons; a transmissão das verpons conscienciológicas; a associação de ideias esclarecedoras da tares; a adequação da mensagem à bagagem cultural do ouvinte; o respeito ao limite e ao nível evolutivo das consciências; o investimento no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, pelo docente de Conscienciologia; os fatores otimizadores e qualificadores do fazer parapedagógico; as posturas do docente de Conscienciologia favorável à comunicação interdimensional; a habilidade de
saber traduzir as informações advindas do extrafísico; o autodiscernimento do docente quanto
à própria autoparaperceptibilidade parapedagógica; a reeducação consciencial; as metas e estratégias do professor de Conscienciologia visando maior autolucidez parapsíquica; a escuta atenta no
intrafísico auxiliando no desenvolvimento da paraudição; a importância do atributo da atenção dividida do professor humano; a atenção dividida servindo de excelente recurso de comunicação
com a equipe extrafísica; a interassistencialidade sendo bússola norteadora da aula conscienciológica; o Curso para Formação de Professores de Conscienciologia (CFPC) da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducaciologia (REAPRENDENTIA); a Semana da Reeducação
promovida anualmente pela REAPRENDENTIA.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
da sinalética energética e parapsíquica pessoal, estreitando os laços comunicativos entre docente
e amparador extrafísico; o contexto multidimensional parapedagógico; o trabalho de parapreceptoria da equipe extrafísica com o docente e os alunos de Conscienciologia; os Cursos Intermissivos (CIs); a atuação dos parapreceptores no exercício da tarefa do esclarecimento interdimensional visando a atualização da lucidez, ou recuperação dos cons magnos, das conscins intermissivistas; o entrosamento da minipeça consciencial com o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a transposição paradidática; os recursos parapedagógicos; a ampliação da parapercepção da atuação das consciências extrafísicas amparadoras no ambiente parapedagógico; a comunicação interdimensional sendo desafio no processo ensino-aprendizagem conscienciológico;
a transmissão das informações entre dimensões; os parafenômenos intensificando as parapercepções dos docentes e discentes, melhorando a compreensão do contexto multidimensional trabalhado; a parassustentação de campos homeostáticos; a instalação de aparelhos extrafísicos, intensificando as percepções parapsíquicas; a identificação racional e teática dos parafatos e parafenômenos; a capacidade de ver e ouvir ocorrências de outras dimensões; as intuições ou inspirações extrafísicas propiciando ampliação de ideias; a leitura energética de ambientes e de consciências;
a recepção psicofônica da consciex comunicante utilizando o laringochacra da conscin em passividade parapsíquica; o fenômeno de transferência de pensamentos entre emissor e receptor; a interfusão entre as auras de duas ou mais consciências, geralmente com trocas energéticas; a capacidade de percepção energética; a assimilação energética (assim) por intermédio da absorção inconsciente ou consciente de energias conscienciais (ECs); a desassimilação energética (desassim);
o ato de remover, por intermédio da vontade, as energias gravitantes patológicas e indesejáveis fixadas na própria psicosfera; a elasticidade, maleabilidade e soltura do energossoma gerando a flexibilidade energossomática favorecedora de maior acuidade parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo docência tarística–parapreceptoria; o sinergismo das
ações coordenadas pela interação amparador-amparando; o sinergismo entre os paracérebros
da dupla didática; o sinergismo amparo de função–visão de conjunto interassistencial; o sinergismo consciex amparadora–conscin sensitiva; o sinergismo força presencial do professor–força
presencial do amparador extrafisico de função; o sinergismo comunicabilidade-intelectualidadeparapsiquismo; o sinergismo ouvido-paraouvido.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da empatia
evolutiva; o princípio de os fatos e parafatos orientarem a assistência por meio do docente de
Conscienciologia; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; o princípio cosmoético de
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respeitar os limites conscienciais; o princípio da comunicabilidade interdimensional; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD) aplicado à sala de aula e ao próprio parapsiquismo.
Codigologia: a tares enquanto cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) possibilitando a alavancagem assistencial da equipe docente;
o código de conduta do docente de Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria e prática da interassistencialidade; a teática da tares; a teoria da comunicação; a teoria e prática do autodidatismo parapsíquico contínuo; a teoria dos saberes comunicativos.
Tecnologia: as técnicas de Parapedagogiologia pautadas na autovivência experimental
de conteúdos conscienciológicos; as técnicas da assistência interconsciencial; as paratécnicas didáticas; as técnicas parapedagógicas; os ganchos didáticos enquanto técnica otimizadora da instrução extrafísica; a técnica didática evoluída de fornecer pistas de reflexão em vez de respostas
prontas; a técnica pedagógica de adequar a comunicação ao contexto cognitivo do receptor.
Voluntariologia: as voluntárias e voluntários docentes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da docência tarística; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do
EV; o labcon do docente itinerante em Conscienciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio
Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos da tares; os efeitos das intervenções dos amparadores
extrafísicos em sala de aula.
Neossinapsologia: as neossinapses originadas pela prática parapsíquica docente; as neossinapses paraperceptivas; as neossinapses docentes favorecedoras das neossinapses discentes;
as parassinapses da consciex amparadora potencializadoras de neossinapses na conscin assistida; as neossinapses dos ganchos paradidáticos.
Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo multidimensional ensinar-aprender; o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica.
Enumerologia: a autopesquisa da consciência; a assimilação dos conceitos; a aprendizagem de técnicas; a aquisição do conhecimento; a argumentação dos conteúdos; a automotivação
multidimensional; o autodidatismo evolutivo. A conjunção sinérgica aula-paraaula; a conjunção
sinérgica constructos-paraconstructos; a conjunção sinérgica neossinapses-paraneossinapses;
a conjunção sinérgica percepção-parapercepção; a conjunção sinérgica cérebro-paracérebro;
a conjunção sinérgica técnicas didáticas–técnicas paradidáticas; a conjunção sinérgica pedagogia-parapedagogia.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio conscin-consciex; o binômio
docente assim-desassim; o binômio Parapercepciologia-Paradidática; o binômio codificação extrafísica–decodificação intrafísica; o binômio inspiração-transpiração; o binômio docência-preceptoria.
Interaciologia: a interação docente de Conscienciologia–amparador da docência tarística; a interação Didática-Paradidática; a interação coronochacra-frontochacra-laringochacra;
a interação percepção-parapercepção; o reconhecimento das dificuldades recíprocas na interação conscin-consciex; a interação professor-aluno; o domínio do conteúdo pelo docente, facilitando a interação tarística; a projetabilidade lúcida (PL) podendo propiciar maior interação entre
docente e parapreceptores.
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Crescendologia: a docência tarística favorecendo o crescendo da amparabilidade;
o crescendo iscagens inconscientes–iscagens lúcidas; o crescendo tacon intrafísica–tares extrafísica; o crescendo ideias inatas–cons magnos; o crescendo aprendente-semperaprendente.
Trinomiologia: o emprego multidimensional do trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio docente
qualificação-disponibilidade-paciência; o trinômio ensino-fala-exemplificação; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimensionais.
Polinomiologia: o polinômio estudo-autorreflexão-experimentação-esclarecimento;
o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio estudar-raciocinar-questionar-refletir-aprender; o polinômio conteúdo–transposição didática–interação com o campo–
–fazer parapedagógico–interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo tares / lavagem subcerebral; o antagonismo professor teoricão / professor teático; o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;
o antagonismo aula interativa / solilóquio professoral; o antagonismo porta-voz de assediador
extrafísico / porta-voz de amparador extrafísico; o antagonismo monodimensionalidade / multidimensionalidade.
Paradoxologia: o paradoxo de quem ensina ser quem mais aprende; o paradoxo de
o aluno poder ter maior conhecimento se comparado ao professor.
Politicologia: as políticas reeducativas da tares.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do autoparapsiquismo
interassistencial.
Filiologia: a parapedagogiofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a autodidaticofilia; a priorofilia; a autopesquisofilia; a autoparapercepciofilia.
Fobiologia: a lucidofobia; a autopesquisofobia; a neofobia; a parapsicofobia; a autexposiciofobia; a raciocinofobia; a recexofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da procrastinação viabilizando o início da docência tarística; o combate à síndrome da mediocrização e à síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a mania de o docente considerar-se único detentor do saber.
Mitologia: a eliminação do mito de a autevolução ocorrer sem esforço pela conscin lúcida.
Holotecologia: a parapedagogoteca; a argumentoteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a didaticoteca; a experimentoteca; a parafenomenoteca; a convivioteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia;
a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Argumentologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Amparologia; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe docente; a equipe parapreceptora; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o professor; o professorando; o aluno; o paraluno; o parapedagogo;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
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Femininologia: a professora; a professoranda; a aluna; a paraluna, a parapedagoga;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissinergismo docência tarística–parapreceptoria = aquele produzido
pelo professor vivenciando o autoparapsiquismo ainda incipiente; maxissinergismo docência tarística-parapreceptoria = aquele produzido pelo professor vivenciando o autoparapsiquismo
avançado de modo lúcido.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da Reeducaciologia; a cultura da Autoparapercepciologia.
Otimizações. Sob a ótica da Parapedagogiologia, seguem abaixo, a título de exemplo,
7 traços conscienciais otimizadores do sinergismo equipin-equipex em ambiente parapedagógico:
1. Abertismo consciencial: interesse pelo novo (neofilia).
2. Acalmia: padrão de serenidade; tranquilidade; equilíbrio.
3. Autodisponibilidade: predisposição e acessibilidade às intervenções do amparo.
4. Autorganização: elevado índice de autorganização; hábitos e rotinas úteis.
5. Coerência: máximo de coerência cosmoética em todas as ações.
6. Detalhismo: antes (pré-aula), durante (aula) e depois (pós-aula).
7. Pontualidade: cumprimento dos horários de início e término das atividades.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo docência tarística–parapreceptoria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
04. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
06. Bastidores da aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Competência parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
08. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Inspiração paradidática: Comunicologia; Homeostático.
10. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
11. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
Práxis parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

O SINERGISMO DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA–PARAPRECEPTORIA INTENSIFICA A ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO PARAPEDAGÓGICO AO CONTEXTO MULTIDIMENSIONAL, POTENCIALIZANDO A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, docente de Conscienciologia, tem facilidade ou
dificuldade em acessar e traduzir as informações emitidas pelos parapreceptores? Investe em prol
do sinergismo conscin-consciex visando à convivialidade produtiva em ambiente parapedagógico?
Bibliografia Específica:
1. Corrêa, Adriane; Fatores Otimizadores do Sinergismo Docente de Conscienciologia-Parapreceptores no
Fazer Parapedagógico; Artigo; Parapedagogia; Revista; Anuário; Ano 6; N. 6; 5 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2016; páginas 35 a 42.
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.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
487 a 496.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.235.
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DOCÊNCIA TARÍSTICA–PROJEÇÃO
(REEDUCACIOLOGIA)

LÚCIDA

I. Conformática
Definologia. O sinergismo docência tarística–projeção lúcida é o conjunto de efeitos
positivos, potencializadores e recíprocos, vivenciados pela conscin, homem ou mulher, gerados
a partir do exercício do professorado conscienciológico associado à vivência da projetabilidade
consciente, promovendo o aperfeiçoamento docente e projetivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo docência vem igualmente do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir;
mostrar; indicar; dar a entender”. Apareceu no Século XX. A palavra tarefa deriva do idioma
Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar;
arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI.
O prefixo es provém do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro
procede também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século
XIII. O sufixo mento vem do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de
verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV. O vocábulo projeção vem do idioma
Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar; de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no
Século XVIII. A palavra consciente provém do mesmo idioma Latim, consciens, “que tem pleno
conhecimento”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no século XIX.
Sinonimologia: 1. Potencialização mútua docência conscienciológica–projeção consciente. 2. Sinergismo Parapedagogiologia-Projeciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo docência tarística–projeção lúcida; sinergismo inicial docência tarística–projeção lúcida e sinergismo avançado docência tarística–
projeção lúcida são neologismos técnicos da Reeducaciologia.
Antonimologia: 1. Dissociação docência tarística–projeção lúcida. 2. Docência conscienciológica sem experiência projetiva.
Estrangeirismologia: a intensificação do rapport conscin-consciex; a potencialização
do upgrade interassistencial; o curriculum vitae da conscin docente-projetora; o insight esclarecedor; a glasnost interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapedagogiologia Interassistencial.
Ortopensatologia: Eis, 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em
3 subtemas:
1. “Assistência. A vida de assistência aos outros é o combate permanente e pacífico
à ignorância alheia. Assim, entendemos, teaticamente, a Taristicologia”.
2. “Docente. A conscin docente parapsíquica ao ministrar aulas na intrafisicalidade
abre a assistência das consciexes amparadoras do entorno multidimensional”.
3. “Parapedagogia. A conscin professora combate a maior doença: a ignorância evolutiva”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reeducação consciencial; o holopensene pessoal
da interassistencialidade; o holopensene pessoal da tares; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o superpensene; a superpensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os reciclopensenes;
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a reciclopensenidade; a eliminação dos bagulhos autopensênicos a partir do exercício da docência
conscienciológica e da projetabilidade lúcida; a autopensenização anticonflitiva; a retilinearidade
da autopensenização.
Fatologia: as experiências projetivas enriquecendo os exemplos didáticos pontuais em
sala de aula; a vivência de parafenômenos durante as projeções lúcidas ilustrando conceitos; as
associações de ideias esclarecedoras a partir da teática do professor; a docência conscienciológica
facilitando a experiência projetiva; o estudo antecipado do conteúdo da aula a ser ministrada servindo de alavancador de projeções lúcidas; a saturação mental com o conteúdo da aula sendo técnica desencadeadora da experiência projetiva; a autossegurança adquirida a partir do domínio do
conteúdo da aula a ser ministrada; o aprofundamento no estudo dos conceitos conscienciológicos
favorecedores da vivência projetiva; a autorganização para a prática projetiva favorecendo a docência; a deslavagem cerebral realizada através do esclarecimento da docência favorecendo a lucidez projetiva docente e discente; o autaperfeiçoamento do professor-projetor possibilitando a tarefa do esclarecimento qualificada na sala de aula; as autorreflexões geradas a partir da experiência projetiva depurando o autodesempenho docente; a autexposição recicladora; o esforço na manutenção da autocoerência multidimensional, induzido tanto pela experiência projetiva quanto pela docência; o impacto positivo em sala de aula do exemplo vivenciado; o bem-estar resultante do
esclarecimento prestado favorecendo novas experiências fora do soma; o aumento da autoconfiança para a tares a partir da vivência projetiva; as reciclagens intraconscienciais (recins) propiciadas pela experiência projetiva favorecendo a interação em sala de aula; o acolhimento cosmoético
aos assistidos desenvolvidos na docência qualificando a assistência projetiva; a superação das esquivas da autexposição; o aumento da autossustentabilidade energética durante as aulas de Conscienciologia; os extrapolacionismos vivenciados em sala de aula qualificando as próximas experiências projetivas.
Parafatologia: a instalação do estado vibracional (EV) profilático; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projeção consciente servindo de ferramenta de autopesquisa e de interassistência ao docente de Conscienciologia; as projeções conscientes patrocinadas pelos amparadores próximas à data da aula com a finalidade de elucidar dúvidas; o desassédio
feito na sala de aula potencializando a autoprojetabilidade lúcida; a inspiração para aprofundar
determinado assunto em sala de aula a partir do contato antecipado com o assistido através da experiência projetiva; a inspiração dos amparadores extrafísicos da função tarística durante a projeção; os acoplamentos energéticos lúcidos com os assistidos favorecendo a tares; o desassédio antecipado da turma de alunos feito pelo professor-projetor; o aumento da força presencial no professor propiciado pela experiência projetiva; a postura pró-amparador extrafísico treinada nas projeções conscientes qualificando a atuação na docência conscienciológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo docência tarística–projeção lúcida; o sinergismo autopesquisa na docência conscienciológica–autopesquisa na projeção consciente; o sinergismo estudo–vivências pessoais; o sinergismo conscin docente projetora–amparador extrafísico; o sinergismo projeção lúcida-interassistencialidade; o sinergismo autassistência-heterassistência; o sinergismo comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) levando o professor-projetor
à autorreflexão; a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio de quem ensina aprende
mais; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);
o princípio da compreensão interassistencial; o princípio do autesforço insubstituível.
Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) do professor-projetor.
Teoriologia: a teoria de o docente de Conscienciologia ser agente retrocognitor para os
discentes; a teoria do corpo objetivo; a teoria do Curso Intermissivo (CI); a teoria e prática da
tares.
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Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de exteriorização das energias; a técnica da descensão cosmoética; a técnica da retribuição pessoal; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autoposicionamento docente diante das posturas
maduras e imaturas dos assistidos.
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários da Associação Internacional e Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); os voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório consienciológico do Estado Vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos do assentamento da autodefesa energética; os efeitos da eliminação dos miniassédios inconscientes frequentes.
Neossinapsologia: as neossinapses docentes favorecendo o aprofundamento e melhor
compreensão da teoria da projetabilidade lúcida.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo de primeneres (cipriene); o ciclo aprender-ensinar-reaprender.
Enumerologia: a autorreflexão; a autexperimentação; a autorreeducação; o autoposicionamento; o autoparapsiquismo; a autoprojetabilidade; a autevolução.
Binomiologia: o binômio interassistência–autorreeducação pensênica; o binômio
serenidade-benignidade; o binômio preparo da aula de Conscienciologia–preparo para o experimento projetivo; o binômio erudição-distribuição; o binômio (dupla) professor-aluno; o binômio
autodesassédio-heterodesassédio; o binômio teoria-prática; o binômio limite do assistido–limite
do assistente.
Interaciologia: a interação paracérebro do professor-projetor / paracérebro do amparador; a interação docente intrafísico–amparador extrafísico; a interação coronochacra-frontochacra-laringochacra; a interação empatia-acolhimento; o reconhecimento das dificuldades recíprocas na interação conscin-consciex; a interação professor-aluno; a interação autenfrentamento-autexperimentação.
Crescendologia: o crescendo reeducação-ortoconvívio; o crescendo assistido-assistente; o crescendo Didática-Paradidática; o crescendo tacon-tares; o crescendo inspiração-transpiração-retribuição.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio observação–autorreflexão–imitação cosmoética; o trinômio teática-confor-verbação;
o trinômio da Parapedagogia aprendizado formal–universalismo da Conscienciologia–reaprendizado; o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio estudar-vivenciar-ensinar; o trinômio conscin projetora-docente de Conscienciologia–amparador da docência conscienciológica–alunos-consciexes assistidas.
Polinomiologia: o polinômio cognitivo assistir aulas–estudar–colocar em prática–ensinar; o polinômio estudo-autorreflexão-experimentação-esclarecimento; o polinômio Comunicologia-Parapedagogiologia-Projeciologia-Interassistenciologia.
Antagonismologia: o antagonismo tares / lavagem subcerebral; o antagonismo vida
trancada / vida projetiva; o antagonismo acídia / automotivação; o antagonismo interassistência
/ interprisão grupocármica; o antagonismo professor teoricão / professor teático; o antagonismo
teoria / prática; o antagonismo recepção-retribuição.
Paradoxologia: o paradoxo de quem ensina ser quem mais aprende.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado a reeducação consciencial e ao desenvolvimento projetivo.
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Filiologia: a projeciofilia; a parapedagogiofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia;
a autodidaticofilia; a priorofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a profilaxia da tanatofobia; a superação da projeciofobia pela autoconscientização multidimensional; a eliminação da espectrofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da mediocrização; a remissão da síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de procrastinar o início da docência conscienciológica.
Mitologia: a eliminação do mito de a autevolução ocorrer sem esforço pela conscin lúcida.
Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a parapedagogoteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Projeciologia; a Parapedagogiologia; a Amparologia; a Energossomatologia; a Autodidaticologia; a Cosmoeticologia; a Argumentologia;
a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin educadora; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin disciplinada; a conscin autorganizada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial docência tarística–projeção lúcida = aquele produzido pelo professor projetor jejuno desencadeando o autesforço na manutenção da autocoerência
pessoal; sinergismo avançado docência tarística–projeção lúcida = aquele produzido pelo professor projetor veterano vivenciando o autoparapsiquismo de modo lúcido.
Culturologia: a cultura da projetabilidade; a cultura da interassistencialidade; a cultura da Reeducaciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo docência tarística-projeção consciente, in-
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dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
04. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
06. Conteúdo parapedagógico: Parapedagogiologia; Homeostático.
07. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
08. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
09. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
13. Sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade: Projeciologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes–docência conscienciológica: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

O SINERGISMO DOCÊNCIA TARÍSTICA–PROJEÇÃO LÚCIDA
PROPICIA A QUALIFICAÇÃO DA INTERASSISTÊNCIA, AMPLIFICA A AUTOLUCIDEZ E LEVA À AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL, AGILIZANDO A AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em se tornar docente de Conscienciologia? Investe no desenvolvimento projetivo com finalidade interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. 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 84 e 210.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 131, 545
e 1.235.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 393 a 397.

V. M. R.
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SINERGISMO

EDUCAÇÃO FORMAL–REURBEX
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo educação formal–reurbex é o conjunto de efeitos potencializadores recíprocos, convergentes e interassistenciais decorrentes da interação entre a massificação
da educação formal e a reurbanização extrafísica, ambas em curso atualmente na Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo educação deriva do idioma Latim, educativo, “ação de criar, de nutrir;
cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir;
ensinar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo formal procede também do idioma Latim, formalis,
“relativo a ou que serve de molde ou forma”. Apareceu no Século XIV. O prefixo re deriva do
idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, 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, “cidade”. Apareceu no Século XVI. O prefixo
re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, 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, “cidade”. Apareceu no Século XVI.
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: 1. Sinergismo Pedagogia-Reurbanologia. 2. Sinergismo investimento
em educação–parainvestimento em reurbanização. 3.
Sinergismo reeducação coletiva–
–mudança de holopensene planetário.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo educação formal–reurbex, sinergismo
local educação formal–reurbex e sinergismo planetário educação formal–reurbex são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Binômio deseducação-estagnação. 2. Educação pré-reurbex. 3. Reurbex sem investimento em educação.
Estrangeirismologia: a ampliação do acesso à educação contribuindo para o upgrade no
holopensene planetário.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à necessidade da tares na Terra.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Escolas fecham presídios.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da assistencialidade; o holopensene grupal da educação; o holopensene pessoal do acolhimento; o holopensene pessoal da renovação; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os didaticopensenes; a didaticopensenidade; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o alívio das pressões holopensênicas pela desativação de comunexes baratrosféricas, em especial aquelas próximas às escolas, favorecendo
a renovação sináptica em alunos, professores e funcionários.
Fatologia: o recente esforço para a massificação da educação formal básica incluindo
grandes grupos de consréus ressomadas; a explosão demográfica iniciada no Século XX, e ainda
em curso, acarretando enorme demanda de educação; a ignorância e o despreparo dos professores,
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autoridades e dos sistemas de ensino para receber as consréus; os conflitos escolares; a alta evasão escolar; as agressões de alunos aos professores; a desvalorização da carreira docente na maioria dos países subdesenvolvidos e a consequente diminuição do interesse de jovens pela docência;
a carência de profissionais de assistência aos alunos problemáticos, notadamente de psicólogos
e assistentes sociais; o baixo percentual de aprendizado e retenção de conhecimentos em ambientes perturbados pela presença de conréus ressomadas sem a devida assistência; os currículos carregados de conteúdos sem aplicação prática para a maioria; as lacunas formativas para as consréus; o aumento da evasão escolar; a hipótese de legiões de consciências terem acesso agora
à educação formal pela primeira vez na série de vidas intrafísicas; a mudança para melhor promovida pela educação na vida das pessoas; a tares; a educação inclusiva; a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); o projeto Educação Para Todos (EPT)
da UNESCO; a redução quase pela metade do número de crianças e adolescentes fora da escola
no período 2000–2015, no mundo; o fato de 34 milhões de crianças a mais frequentarem a escola
devido a esforços intensos do movimento de EPT; os resultados ainda moderados, indicando
o grande esforço a ser feito para oferecer educação para todos; os 58 milhões de crianças fora da
escola primária no mundo (Ano-base: 2015); o Prêmio Nobel da Paz (2014), dividido entre o indiano Kailash Satyarthi (1954–) e a paquistanesa Malala Yousafzay (1997–) pela luta contra
o trabalho infantil e pelo direito de todos à educação; a expansão da oferta de educação pública
gratuita, relacionada à ressoma de consréus em condições de pobreza; os esforços governamentais
para a expansão e melhoria da qualidade da educação pública, em resposta à demanda do crescimento demográfico; os programas sociais de suporte financeiro às famílias de estudantes carentes; os indicadores internacionais de qualidade da educação; o consenso de o desenvolvimento das
nações passar pela universalização da educação de qualidade; as neurociências avançando na
compreensão dos mecanismos de aprendizagem; a Conscienciologia; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Parafatologia: a reurbanização extrafísica (reurbex) em curso na Terra patrocinando renovações de toda ordem, em particular na educação; as iscagens lúcidas de consciexes pelo
professor intermissivista; as iscagens inconscientes pelos professores não intermissivistas; o domínio do encapsulamento assistencial; a assistência de Serenões à Organização das Nações
Unidas (ONU); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, capacitando energeticamente os professores no atendimento às demandas das consréus.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo educação formal–reurbex; o sinergismo ambiente intrafísico organizado–ambiente extrafísico homeostático potencializando o aprendizado.
Principiologia: o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio de
o mais lúcido esclarecer o menos lúcido.
Codigologia: o código de conduta especificado no regimento interno escolar; o código
de convivência acordado em sala de aula; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias da educação; as teorias da aprendizagem.
Tecnologia: a técnica da exteriorização de energias; as técnicas didáticas para acalmar
a turma de alunos; as técnicas didáticas para manter a atenção dos alunos; as técnicas de desassédio aplicáveis em sala de aula; a técnica da iscagem lúcida; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado em programas sociais ao estilo Amigos da Escola;
o voluntariado da docência para alunos carentes; o voluntariado em programas da UNESCO;
o voluntariado interdimensional da tenepes.
Laboratoriologia: a docência em escola pública para alunos carentes enquanto laboratório conscienciológico para o professor; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o la-
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boratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito reeducador da educação formal de qualidade sobre a consréu recebida pela primeira vez na escola; o efeito da chegada de muitas consréus quando o sistema de
ensino não está preparado para elas; os efeitos do investimento sério na reestruturação da educação na qualidade de vida da população visíveis a médio e longo prazo, a exemplo do ocorrido
na Coreia do Sul.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela educação formal.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial grupal (CMG); o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP).
Enumerologia: os Serenões; a reurbex; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a explosão demográfica; a UNESCO; a expansão do acesso à educação; a melhoria do
holopensene planetário.
Binomiologia: o binômio aprender-ensinar; o binômio reaprender-reeducar.
Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação aluno-aluno; a interação amparador extrafísico–professor intermissivista–aluno; a interação professor–alunos–companhias
extrafísicas dos alunos; a interação professores–pedagogos–assistentes sociais–psicólogos–direção; a interação sociedade-escola; a interação conscin-consciex; a interação escola-aluno-família.
Crescendologia: o crescendo cognitivo ensino fundamental–ensino médio–graduação–
–pós-graduação oferecido pela educação formal também às consréus; o crescendo assistencial
aprender–ensinar–formar professores–gerir sistemas de ensino acolhendo também as consréus.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio amparadores extrafísicos–professores–alunos–consciexes
assistidas; o polinômio Maximecanismo Multidimensional Interassistencial–imprensa–parlamentares–avanço nas políticas públicas para a educação.
Antagonismologia: o antagonismo qualificação da educação / desvalorização da carreira docente, deixando a maioria dos professores sem o suporte necessário ao atendimento às
consréus.
Paradoxologia: o paradoxo de o aumento dos conflitos nas escolas pela chegada de
consréus ser sinal de avanço quando observado do ponto de vista da reurbex.
Politicologia: as políticas públicas para a educação; as políticas públicas de inclusão
social.
Legislogia: a lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a profilaxia da xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do burnout em professores; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB).
Mitologia: o mito da justiça social e desenvolvimento sem universalização da educação
de qualidade.
Holotecologia: a reurbanoteca; a pedagogoteca; a assistencioteca; a hemeroteca; a biblioteca; a didaticoteca; a parapercepcioteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Pararreurbanologia; a Parapedagogiologia;
a Politicologia; a Pedagogia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Seriexologia; a Sinergismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin semperaprendente; a consréu ressomada.
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Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;
o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o professor; o pedagogo; o assistente social; o psicólogo; o diretor de escola; o projetor consciente; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a professora;
a pedagoga; a assistente social; a psicóloga; a diretora de escola; a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens paradidacticus; o Homo sapiens semperaprendens;
o Homo sapiens magister; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo local educação formal–reurbex = o evidenciado na acolhida
de consréus ressomadas, em determinado país, pela primeira vez na escola formal ao longo da
seriéxis; sinergismo planetário educação formal–reurbex = o evidenciado na inclusão de 34 milhões de crianças e adolescentes na escola promovida pelo programa Educação Para Todos da
UNESCO no período 2000–2015.
Culturologia: a cultura da educação; a cultura da interassistência; a cultura da reciclagem; a cultura da renovação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo educação formal–reurbex, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
02. Conteúdo parapedagógico: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
04. Educador consciencial do infante: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
06. Holopensene desrepressor: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Omnicatálise serenológica: Serenologia; Homeostático.
08. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Progressão continuada: Reeducaciologia; Neutro.
10. Reeducação evolutiva na infância: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
12. Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
13. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Reurbanização na Tríplice Fronteira: Reurbanologia; Neutro.
15. Sinergismo tenepes–docência conscienciológica: Interassistenciologia; Homeostático.
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O SINERGISMO EDUCAÇÃO FORMAL–REURBEX POTENCIALIZA O TRABALHO TARÍSTICO DOS REEDUCADORES
LÚCIDOS, VERDADEIRA MEGATAREFA JUNTO AO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou a existência do sinergismo educação
formal–reurbex? Já cogitou colaborar de algum modo com a educação formal ou com a reurbex?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Prínceps;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
487 a 501.
2. Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450
minifrases; 1 website; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 62.
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 755.

Webgrafia Específica:
1. UNESCO; Relatório Conciso de Monitoramento Global de Educação para todos 2015; 58 p.; pref. Irina
Bokova; 35 enus.; 11 gráfs.; 9 fotos; 7 infográficos; 2015; disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/00232
5/232565por.pdf>; acesso em: 01.05.15.
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ENERGOSSOMA-MENTALSOMA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo energossoma-mentalsoma é o conjunto de efeitos potencializadores da evolução da conscin, homem ou mulher, consequentes da aplicação vigorosa, determinada, contínua e interassistencial dos recursos energéticos do holochacra ou corpo energético pari
passu à utilização racional, crítica, exaustiva e lógica dos atributos mentaissomáticos, do paracorpo do autodiscernimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo energia procede também do idioma Francês, énergie, derivado do idioma
Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI.
A palavra somática provém do mesmo idioma Francês, somatique, e este do Grego, somatikós,
“do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo mental deriva 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.
Sinonimologia: 1. Sinergismo energossoma–paracorpo do discernimento. 2. Sinergismo energossomaticidade-mentalsomaticidade. 3. Sinergismo energeticidade-intelectualidade.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo energossoma-mentalsoma, sinergismo
invexológico energossoma-mentalsoma e sinergismo recexológico energossoma-mentalsoma são
neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Cisão parapsiquismo-intelectualidade. 2. Separação trabalho energético–trabalho mentalsomático. 3. Dissociação logicidade-paraperceptibilidade.
Estrangeirismologia: a apex mentis somada à potência do strong profile energético;
o mastermind sustentando as empreitadas assistenciais por meio das energias.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Evoluciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodeterminação granítica; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; o autodesassédio por meio da autoimposição da retilinearidade pensênica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os sinergopensenes; a sinergopensenidade; a autopensenização organizada; a autopensenização decidida; a autopensenização vigorosa; a autopensenização interassistencial.
Fatologia: a qualidade das energias pessoais sendo função da elaboração mental; a autodeterminação possibilitando a aplicação evolutiva dos atributos conscienciais; a qualidade da elaboração mental diagnosticando a condição das energias pessoais; a sistematização das atividades
energéticas; a meticulosidade nas anotações das projeções conscientes (PCs); o detalhismo na decodificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a frequência nas dinâmicas parapsíquicas; o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) auxiliando no desenvolvimento da influência recíproca entre o corpo energético e o mental; o calculismo interassistencial
na aplicação das energias; o desenvolvimento intelectual repercutindo na tenepes; a sistematização na pesquisa do parapsiquismo; o polineuroléxico aplicado à compreensão das realidades multidimensionais; o epicentrismo mentalsomático; a verponogenia; as planilhas técnicas de pesquisa
ajudando o domínio das energias; a verbetografia enquanto atividade prioritária para o domínio
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parapsíquico e intelectual; o desenvolvimento ideativo decorrente da participação em campos
energéticos; a atenção dividida entre o padrão energético e o conteúdo ideativo; a conquista da
desperticidade por meio do desenvolvimento energético; a autoconscientização de a evolução pessoal depender tanto do autodiscernimento quanto da potencialidade energética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática do arco
voltaico craniochacral; o trabalho energético nos chacras superiores facilitando a elaboração de
pensamento; a quantidade das energias pessoais sendo a expressão externa da volição íntima;
a eficiência na desassim dependendo da relação entre o conteúdo ideativo e a potencialidade energética; a mentalsomaticidade pessoal definindo a qualidade dos campos energéticos instalados;
o autodiscernimento na escolha entre as diferentes abordagens energéticas assistenciais; o ataque
paraterapêutico; a projeção de mentalsoma; o entrosamento em alto nível com o amparo extrafísico de função; a dedicação ao domínio energético indicando autodiscernimento; o parapsiquismo
intelectual avançado chancelado pela vivência do fenômeno da trirrecepção; a projeção consciente às comunexes avançadas; o equilíbrio energético sendo indispensável para a pesquisa intelectual de temas baratrosféricos sem sofrer consequências negativas; as energias harmonizadas facilitando a captação de neoverpons; o sucesso na Intermissiologia facilitado pela desenvoltura da
consciência na aplicação cosmoética das energias conscienciais (ECs) e da argumentação racional; a comunicação por meio do conscienciês; a energia consciencial sustentando a divulgação de
ideias libertárias; o parapsiquismo maximizando as potencialidades da tares; a junção dos atributos energéticos e intelectivos objetivando melhorar o desempenho nos estudos; a experiência da
cosmoconsciência; o acesso consciente às Centrais Extrafísicas; a reverberação multidimensional
gerada pela aplicação racional das energias; a parapolimatia conquistada pelo exercício de atividades parapsíquicas e intelectuais; as práticas diárias da tenepes possibilitando o desassédio mentalsomático; a oficina extrafísica (ofiex) conquistada pela aplicação conjunta do discernimento
e do parapsiquismo à interassistência feita pelo tenepessista veterano.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energossoma-mentalsoma; o sinergismo intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo tenepes-verbetografia; o sinergismo energia-ideia; o sinergismo Acoplamentarium-Holociclo; o sinergismo Central Extrafísica de Energia (CEE)–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o sinergismo epicentrismo-autorado; o sinergismo ofiex-megagescon; o sinergismo estado vibracional–lexicografia; o sinergismo ectoplasmia-eutimia; o sinergismo Parapercepciologia-autodiscernimento; o sinergismo equilíbrio energético–ideias libertárias levando a consciência à megaeuforização.
Principiologia: o princípio do primeiro discernimento; o princípio da holomaturidade;
o princípio cosmoético de valorizar o melhor; o princípio da aplicação inteligente das energias
conscienciais; o princípio de a tenepes ser pautada tanto no parapsiquismo quanto na mentalsomaticidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistência; o princípio de se viver com os pés no chão e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a aplicação do sinergismo energossoma-mentalsoma no codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da paraimunidade consciencial;
a teoria do triatleta consciencial; a teoria da ortótes na vivência do sinergismo energossoma-mentalsoma; a teoria do holossoma; a teática da energossomática interassistencial; a teoria da
indissociabilidade entre pensamento, sentimento e energia na manifestação consciencial.
Tecnologia: a técnica da pangrafia; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da megaeuforização; a técnica da tenepes; a técnica do detalhismo aplicada à Energossomatologia; a técnica da exaustividade aplicada à Parapercepciologia; a técnica da circularidade nas
pesquisas multidimensionais.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado da equipe de epicons; o voluntariado multidimensional na ofiex; o voluntariado no Holociclo; o voluntariado na
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docência conscienciológica; o voluntariado sustentado pelo sinergismo energossoma-mentalsoma; o voluntariado da equipe técnica dos energossomatologistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico
da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Liderologia;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da
Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito da intelectualidade sobre o autoparapsiquismo; o efeito da união
do perfil parapsíquico ao perfil intelectual; o efeito da erudição sobre o empreendedorismo;
o efeito da interassistencialidade racional; o efeito da prática das 40 manobras energéticas associadas ao autorado.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo sinergismo energossoma-mentalsoma;
as neossinapses formadas pelo parapsiquismo intelectual; as neossinapses conquistadas por meio
da interassistencialidade avançada; as neossinapses facilitando a interação cérebro-paracérebro; as neossinapses necessárias ao epicentrismo mentalsomático; as neossinapses do empreendedor evolutivo; as neossinapses possibilitando melhor expressão do mentalsoma.
Ciclologia: a circularidade mentalsomática no ciclo de desenvolvimento parapsíquico;
o ciclograma parapsíquico pessoal; os trabalhos na tares gerando ciprienes; o ciclo assim-desassim; o ciclo parapercepção–registro detalhista; o ciclo pesquisa-neoverpon; o ciclo mentalsomático.
Binomiologia: o binômio energia-conceito; o binômio parapsiquismo-autodiscernimento; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio energosfera-pensenosfera.
Interaciologia: as parassincronicidades geradas pela interação energossoma-mentalsoma; a interação holochacra-paracérebro; a interação energias acolhedoras–ideias libertárias;
a interação pensênica entre os 2 componentes da dupla evolutiva (DE); a interação harmônica
das energias pessoais com o Cosmos; as energias resultantes da interação entre os temas estudados; a interação interassistencial gerada pelo sinergismo energossoma-mentalsoma; a interação
entre os 3 componentes indissociáveis do pensene dando a síntese do nível evolutivo pessoal;
a interação entre a potência energética e a força de pensamento gerando a blindagem paracerebral.
Crescendologia: o crescendo parapsiquismo emocional–parapsiquismo intelectual;
o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo estado vibracional–megaeuforização; o crescendo polimatia-parapolimatia; o crescendo verbetografia-autorado-megagescon; o crescendo das autossuperações intelectuais reverberando no domínio energético; o crescendo tenepes–tenepes 24h–
–ofiex.
Trinomiologia: o trinômio energia-ideia-ação; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio energossoma-paracérebro-mentalsoma; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio erudição-parapsiquismo-empreendedorismo; o trinômio estado vibracional–verbetografia–defesa do verbete; o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo chancelando o sinergismo energossoma-mentalsoma.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a harmonia
no polinômio ideia-energia-sentimento-ação.
Antagonismologia: o antagonismo sinergismo energossoma-mentalsoma / bloqueios
energéticos encefálicos; o antagonismo tenepes / oração; o antagonismo parapolimatia / apedeutismo; o antagonismo bloqueio zero / cascagrossismo; o antagonismo força presencial / timidez
energética; o antagonismo versatilidade / inadaptabilidade.
Paradoxologia: a vivência progressiva do paradoxo desassediador; o paradoxo de o sinergismo energossoma-mentalsoma atrair para a conscin maior número de assediadores; o paradoxo de o tenepessista ser o primeiro a ser assistido.

20796

Enciclopédia da Conscienciologia

Politicologia: a energocracia; a mentalsomaticocracia; a evoluciocracia; a parapolimatocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a meritocracia aplicada à Liderologia Evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao domínio tanto dos atributos energéticos
quanto dos mentais; as leis da assistencialidade pautando a utilização das potencialidades pessoais.
Filiologia: a energofilia; a intelectofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a bibliofilia; a assistenciofilia; a amparofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a cacorrafiofobia limitando o sinergismo energossoma-mentalsoma.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do super-homem; a evitação da síndrome do
oráculo.
Mitologia: o mito de os atributos conscienciais serem desenvolvidos isoladamente;
o mito de a polarização perfilológica eliminar a versatilidade assistencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a energossomatoteca; a mentalsomatoteca; a interassistencioteca; a lideroteca; a despertoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia;
a Mentalsomatologia; a Tenepessologia; a Epiconologia; a Despertologia; a Epiconscienciologia;
a Liderologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens energoevolutivus; o Homo sapiens evolutiologicus;
o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo invexológico energossoma-mentalsoma = o vivenciado pela
conscin inversora buscando unir os trabalhos energéticos às autorreflexões no contexto da técnica
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da inversão existencial; sinergismo recexológico energossoma-mentalsoma = o vivenciado pela
conscin reciclante buscando unir os trabalhos energéticos às autorreflexões no contexto da técnica
da reciclagem existencial.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Energossomatologia; a cultura
da Mentalsomatologia; a cultura da multidimensionalidade; a cultura da parapolimatia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da versatilidade; a cultura da Invexologia.
Indissociabilidade. Sob a ótica da Evoluciologia, o sinergismo energossoma-mentalsoma é condição indispensável tanto para o domínio energético, quanto para a expressão madura da
racionalidade. Sem o discernimento do mentalsoma, o parapsiquismo tende à religiosidade
e à fantasia, e sem a sensibilidade energética apurada a racionalidade se restringe ao materialismo
e às posturas puramente eletronóticas.
Desenvolvimento. O aperfeiçoamento do discernimento e da racionalidade depende da
aplicação pari passu de ambos os corpos de manifestação, praticando atividades embasadas tanto
em aspectos parapsíquicos quanto intelectuais.
Interassistência. Considerando a Interassistenciologia, eis listadas abaixo, em ordem alfabética, 14 atividades interassistenciais relacionadas ao sinergismo energossoma-mentalsoma,
servindo de base para o desenvolvimento da conscin interessada:
01. Automegaeuforização.
02. Coordenação de Instituição Conscienciológica (IC).
03. Curso Acoplamentarium.
04. Curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1).
05. Curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2).
06. Docência conscienciológica.
07. Encapsulamento energético.
08. Escrita de livros libertários.
09. Instalação de campos assistenciais.
10. Iscagem lúcida.
11. Plantão do Serenarium.
12. Projeção consciencial para resgate na Baratrosfera.
13. Promoção de heterencapsulamento energético cosmoético.
14. Verbetografia.
Desperticidade. Segundo os princípios da Despertologia Cosmoética, o exercício do sinergismo energossoma-mentalsoma caminha naturalmente para a manutenção da condição de desassediado permanente total, ponto no qual existe convergência maior entre a capacidade intelectiva e a potencialidade energética.
Tipologia. Eis listadas, em ordem alfabética, 10 tipos de alianças sinérgicas potencializadoras da conquista da desperticidade pessoal, possuindo estreita relação com o sinergismo energossoma-mentalsoma:
01. Argumentológica. A argumentação lógica aliada à exteriorização de energias assistenciais.
02. Defensiva. O autencapsulamento energético aliado à incorruptibilidade cosmoética.
03. Desassimiladora. A desassimilação energética aliada à imposição da retilinearidade da autopensenização.
04. Empreendedora. O empreendedorismo evolutivo aliado à erudição.
05. Esclarecedora. A técnica da visualização parapsíquica aliada à intencionalidade
sadia.
06. Grafológica. A escrita conscienciológica aliada à instalação de campo energético
interassistencial.
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07. Impactoterápica. A impactoterapia aliada à leitura da psicosfera.
08. Intelectiva. A força presencial assistencial aliada à intelectualidade desenvolvida.
09. Polineurolexicológica. Os dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico
e poliglótico aliados à parapolimatia.
10. Tenepessológica. A tenepes aliada à Autopesquisologia.
Realização. Sob o prisma da Mentalsomatologia, a extensão do autodiscernimento deve
ser avaliada pelo volume e pela qualidade das realizações pessoais, demonstrando de maneira
prática, a síntese do próprio nível evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo energossoma-mentalsoma, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
03. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
04. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
05. Epicentrismo mentalsomático: Epicentrismologia; Homeostático.
06. Interação desperticidade-verponogenia: Despertologia; Homeostático.
07. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
08. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
12. Sinergismo conscienciológico: Sinergisticologia; Homeostático.
13. Sinergismo paraperceptibilidade-cosmoeticidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
15. Tríade da autodesperticidade: Predespertologia; Homeostático.

O SINERGISMO ENERGOSSOMA-MENTALSOMA É CONQUISTA PRIORITÁRIA A TODOS OS INTERMISSIVISTAS
EMPENHADOS EM ALCANÇAR A CONDIÇÃO DE DESASSEDIALIDADE PERMANENTE TOTAL AINDA NESTA VIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia o sinergismo energossoma-mentalsoma? Quais realizações pessoais já chancelam esse fato?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; 3
tabs.; 21 websites; glos.; 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 23.
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E SC RIT O R– AM P AR AD O R
(PARAPERCEPCIOLOGIA)

DE

FUNÇÃO

I. Conformática
Definologia. O sinergismo escritor–amparador de função é a potencialização ou amplificação do estado de harmonia interconsciencial mediante a ação e esforços simultâneos para
a conexão entre os paracérebros do autor e do amparador extrafísico, resultando no fluxo ordenado de pensenes, insights, inspirações, intuições ou captação parapsíquica de ideias originais por
parte da conscin escritora e consequente registro grafado das informações adquiridas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e esta do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo escritor deriva do idioma Latim, scriptor, “aquele que escreve; autor de
obras escritas”. Apareceu no Século XV. A palavra amparador procede do mesmo idioma Latim,
anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Surgiu no Século XIV. O termo função provém igualmente do idioma Latim, functio, “trabalho; exercício; consecução; funcionamento”, de fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; executar; satisfazer”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Sinergismo autor–amparador de função. 2. Cooperação escritor–
–amparador de função. 3. Potencialização harmônica escritor–amparador de função.
Neologia. As 4 expressões compostas sinergismo escritor–amparador de função, sinergismo elementar escritor–amparador de função, sinergismo intermediário escritor–amparador
de função e sinergismo avançado escritor–amparador de função são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Desarmonia escritor–amparador de função. 2. Desajuste escritor–
–amparador de função. 3. Dissonância escritor–amparador de função.
Estrangeirismologia: a sinergia entre as apexis mentis propiciando a escrita; o rapport
interconsciencial multimilenar favorecendo o sinergismo para a escrita; o extraphysical ghost writer; o extraphysical coaching; os insights de origem extrafísica; o know-how do escritor potencializando o sinergismo com o amparador de função.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à identificação do sinergismo com o amparador extrafísico de função no momento da escrita.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Amparadores iluminam cabeças. Escrita demanda proatividade.
Coloquiologia: as inspirações oportunas do amparador de função enquanto pontapé inicial, diante da necessidade de aprofundamento nas autorreflexões por parte do escritor.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – La razón de la investigación en colaboración es el sinergismo de dos o más cerebros que trabajan hacia la solución de un mismo problema (A razão para a pesquisa em colaboração é o sinergismo de dois ou mais cérebros que trabalham para a solução de um mesmo problema; Peter Brian Medawar, 1915–1987).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intercooperação; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o sinergismo entre holopensenes afins potencializando a interassistencialidade mediante a escrita.
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Fatologia: a convergência de objetivos interassistenciais; a ressonância de princípios
evolutivos; a recepção intrafísica das inspirações do amparador extrafísico de função; a grafoproéxis; a transposição das barreiras íntimas dificultadoras da conexão com o amparador de função;
o abertismo do escritor para a interassistencialidade favorecendo a conexão com os amparadores;
a predisposição somática do escritor favorecendo a integração com o amparador de função; a importância dos hábitos sadios consolidados e das rotinas úteis estabelecidas; a autorganização;
a autodisciplina; o fato de a intercooperação com o amparador de função não dispensar o autesforço e a transpiração do escritor; o fato de a sinergia não ser aceitação passiva; a priorização do
centrífugo em detrimento do centrípeto em relação à escrita de neoverpons; o fato de o parapsiquismo ser ferramenta coadjutora na escrita; o livro conscienciológico na condição de resultado
prático do parapsiquismo intelectual do escritor; a valorização das possibilidades advindas das diferenças de estados conscienciais em prol da sinergia redacional; a primazia das autorreflexões do
autor sobre as inspirações do amparador de função; o papel de epicentro consciencial do escritor
diante da função coadjuvante do amparador extrafísico de função; o ato de desmistificar o parapsiquismo e desmitificar a figura do amparador extrafísico no momento da escrita; a profilaxia do
deslumbramento e da gurulatria auxiliando na evitação da conexão com guias amauróticos; as intuições; a autopredisposição mentalsomática; a potencialização mentalsomática; a potencialização
do megatrafor do escritor; o megatrafor na escrita agindo na condição de ponto de sustentação para a manutenção da assistência extrafísica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
disciplinado desenvolvido mediante a escrita; a descoincidência física vígil benigna; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; a predisposição para a inspiração do amparador extrafísico de
função; o fenômeno de materialização do amparador no momento de autorreflexão profunda; os
flashes autorretrocognitivos durante o processo de escrita; a condição do paracérebro receptivo
favorecendo o sinergismo escritor–amparador de função; o banho energético confirmatório da
presença do amparador extrafísico; os fluxos energéticos revigorantes emitidos pelo amparador
extrafísico; a recepção extrafísica; a afinidade interconsciencial multimilenar facilitando o acoplamento energético escritor-amparador; a amizade interdimensional; a captação extrafísica de ideias
originais; a paratarefa do amparador voltada a auxiliar o escritor na consecução dos livros pessoais; a liberdade extrafísica do amparador potencializando a liberdade intrafísica do escritor; a assepsia do ambiente extrafísico promovida pelo amparador de função favorecendo a atuação intrafísica do escritor; o encaminhamento assistencial das consciexes patológicas; a persistência do
amparador extrafísico mesmo diante dos erros, equívocos e omissões do escritor; a parapercepção
patrocinada auxiliando o autor na elaboração de neoverpons; o extrapolacionismo parapsíquico;
a psicosfera hígida facilitando a atuação do amparador extrafísico; a escrita parapsíquica; a psicografia; a primazia do parapsiquismo proativo ante a psicografia; o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido em detrimento da mediunidade; a pangrafia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escritor–amparador de função; o sinergismo paracérebro do escritor–paracérebro do amparador; o sinergismo mentalsoma do escritor–mentalsoma
do amparador; o sinergismo vontade do escritor–vontade do amparador; o sinergismo entre intencionalidades cosmoéticas.
Principiologia: o princípio da afinidade consciencial; o princípio de todo escritor ser
parapsíquico; o princípio de toda consciência ter sensibilidade multidimensional; o princípio de
onde há intenção assistencial há o interesse dos amparadores extrafísicos; o princípio de 1% de
psicografia e 99% dos demais fenômenos parapsíquicos atuantes na pangrafia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo o sinergismo com o amparador de função; o código grupal de Cosmoética (CGC) no binômio equipin-equipex atuante na
escrita conscienciológica.
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Teoriologia: a teoria do paracérebro; a teoria do holossoma; a teoria e a prática da interassistencialidade consciencial.
Tecnologia: as técnicas de descoincidência física vígil; a técnica da soltura energossomática; a técnica da divisão de atenção; a técnica da tenepes; a técnica de projeciografia; a técnica do acoplamento energético; a técnica do EV.
Voluntariologia: o voluntariado na escrita conscienciológica; o voluntariado na União
Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciografologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio
Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o ânimo extra como efeito do sinergismo escritor–amparador de função;
a interação com o amparador de função gerando efeito ansiolítico no escritor; os efeitos do sinergismo com o amparador de função na autoconfiança parapsíquica; os efeitos do ato de escrever
no desenvolvimento do parapsiquismo; os efeitos da sinergia entre o escritor e o amparador extrafísico na autoconscientização multidimensional (AM); o efeito do sinergismo com o amparador de função na captação de neoideias.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do acoplamento energético lúcido com
o amparador de função; as neossinapses proporcionadas pela escrita conscienciológica; as neossinapses geradas pela interassistencialidade multidimensional.
Ciclologia: o ciclo inspiração-autorreflexão-escrita; o ciclo fazer assistência–ser assistido; o ciclo escritor hoje–amparador de função amanhã; o ciclo amparador intrafísico–amparador extrafísico.
Enumerologia: a afinidade intra-extrafísica; a consonância intra-extrafísica; a harmonia intra-extrafísica; a intercooperação intra-extrafísica; a reciprocidade intra-extrafísica; a sintonia intra-extrafísica; a união intra-extrafísica. A escrita amparada; a redação amparada; a digitação amparada; a revisão amparada; a leitura amparada; a autorreflexão amparada; a intuição amparada.
Binomiologia: o binômio gescon–autoparapsiquismo assistencial; o binômio sinalética–
–autoconfiança parapsíquica; o binômio grafofilia-assistenciofilia; o binômio autorganização-disciplina; o binômio rotina somática–rotina energética; o binômio ortopensenidade–amparo de
função; o binômio antimarasmo autoral–potencialização do amparo.
Interaciologia: a interação grafofilia-parapsiquismo; a interação escrita conscienciológica–tenepes; a interação amparador-amparando; a interação energética autor-amparador potencializando a escrita; a interação atividade manual–atividade cerebral; a interação sadia e prolífica entre as caixas pretas conscienciais do escritor e do amparador de função; a interação racionalidade do autor–racionalidade do amparador.
Crescendologia: o crescendo equilíbrio íntimo–harmonia interconsciencial na interação
com o amparador de função; o crescendo psicossomaticidade-mentalsomaticidade amplificando
a conexão com o amparador extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio paracérebro-cérebro-cerebelo no ato da escrita; o trinômio
intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio escritor–amparador extrafísico–
–tenepes; o trinômio sinergismo-inspiração-interassistência; o trinômio escritor conscienciólogo–escrita conscienciológica–amparador de função; o trinômio amparador de função–arco voltaico–desbloqueio cortical.
Polinomiologia: o polinômio descoincidência vígil–parapercepção–autolucidez–escrita;
o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio rotina na escrita–
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–mentalsomaticidade–retilinearidade pensênica–sinergismo interdimensional ampliado; o polinômio caneta-mão-cérebro-paracérebro na redação de neoverpons.
Antagonismologia: o antagonismo subcérebro / paracérebro; o antagonismo passividade / proatividade; o antagonismo submissão / autossuficiência; o antagonismo dependência / autonomia; o antagonismo deslumbramento / racionalidade; o antagonismo acomodação / intercooperação; o antagonismo mediunidade / autolucidez.
Paradoxologia: o paradoxo de o ato solitário da escrita e do trabalho intelectual serem
beneficiados pela presença de outra consciência, no caso, do amparador de função.
Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a energocracia; a meritocracia;
a gesconocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na autorganização e disciplina conscienciográfica.
Filiologia: a parapsicofilia; a intelectofilia; a paracerebrofilia; a grafofilia; a geconofilia;
a interassistenciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a neofobia; o medo de consciex; a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome do comodismo; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de não valorizar e não registrar os insights e inspirações; a mania
de desvalorizar as autoparapercepções.
Mitologia: o mito de o amparador de função repassar ideias prontas; o mito da inspiração sem transpiração; a mitificação do amparador extrafísico.
Holotecologia: a parapsicoteca; a psicossomatoteca; a fenomenoteca; a mentalsomatoteca; a energossomatoteca; a interassistencioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Amparologia; a Paracerebrologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Redaciologia; a Gesconologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin escritora; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a isca humana
lúcida; a consciex amparadora; 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 completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo elementar escritor–amparador de função = o resultante no
parapsiquismo cerebelar e passivo próprio da psicografia; sinergismo intermediário escritor–amparador de função = o resultante no parapsiquismo lúcido e ativo monofenomênico, e o consequente registro grafado das informações obtidas; sinergismo avançado escritor–amparador de
função = o resultante no maxiparapsiquismo mentalsomático próprio da pangrafia.
Culturologia: a cultura da Sinergismologia Evolutiva; a cultura da interassistencialidade; a cultura da escrita parapsíquica; a cultura do parapsiquismo mentalsomático; a cultura da
paraperceptibilidade.
Parapsiquismo. Escrita: ato parapsíquico. Quando se escreve, evoca-se e, consequentemente, assimila-se as energias de conscins, consciexes e ambientes. Em alguns casos, o escritor
lúcido pode perceber iscagens conscienciais visando o encaminhamento assistencial extrafísico.
Embaixador. Ao escritor intermissivista, importa o desenvolvimento parapsíquico objetivando a conexão com o amparador extrafísico. O sinergismo escritor–amparador de função torna o autor conscienciólogo embaixador da multidimensionalidade, mediante a transformação da
interação intra-extrafísica ou interrelação fato-parafato em palavras grafadas no papel.
Intermissivista. Conscienciologia requer Parapercepciologia. Escrever demanda intelectualidade. Logo, o autorado conscienciológico e a escrita conscienciológica, mediante a publicação de livros técnicos, tratados, dicionários, verbetes e artigos científicos, são manifestações de
parapsiquismo intelectual a maior, utilizado a favor da melhoria da Humanidade, condição a ser
almejada, alcançada e exercida pela conscin intermissivista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo escritor–amparador de função, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
03. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
04. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Gescon: Proexologia; Homeostático.
07. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
08. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
09. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
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O SINERGISMO ESCRITOR–AMPARADOR DE FUNÇÃO
EVIDENCIA-SE NA QUALIDADE DA INSPIRAÇÃO RECEBIDA. MAS A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO É DETERMINADA PELO RESULTADO PRÁTICO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição pessoal de autor ou autora da Conscienciologia, já identificou a presença do amparador de função nos processos relacionados à escrita? Quais investimentos vem realizando para tornar mais sinérgica essa interrelação?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia;
1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2014; páginas 203 a 206 e 225 a 227.
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. rev.
e aum.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
página 222.
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Enciclopédia da Conscienciologia

SINERGISMO

20805

ESTADO VIBRACIONAL–TENEPES
(AUTODESPERTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo estado vibracional–tenepes é o conjunto de efeitos potencializadores resultantes da interação da aplicação continuada das técnicas do estado vibracional e da
tenepes, capaz de ampliar a lucidez, o parapsiquismo, a autodefesa energética, a autodessassedialidade e a iscagem lúcida, com resultados cosmoéticos e evolutivos na vivência da interassistencialidade avançada.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo estado deriva do idioma Latim, status, “modo de estar; posicão; situação;
condição”. Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra vibrar procede também do idioma Latim,
vibrare, “vibrar; agitar”. Surgiu no Século XVI. O termo tarefa provém do idioma Árabe, tarîha,
“quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor
a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo
energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. A palavra pessoal vem do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Sinergismo EV–tarefa energética pessoal. 2. Potencialização domínio energético–assistencialidade avançada. 3. Sinergismo qualificação energossomática–autoprontidão tenepessológica. 4. Sinergismo condicionamento energético–tenepes. 5. Sinergismo
organização holochacral–qualificação tenepessística. 6. Amplificação da capacidade tenepessológica por meio do estado vibracional.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo estado vibracional–tenepes inicial, sinergismo estado vibracional–tenepes intermediário e sinergismo estado vibracional–tenepes
avançado são neologismos técnicos da Autodespertologia.
Antonimologia: 1. Sinergismo patológico ausência de estados vibracionais profiláticos–tenepes estagnada. 2. Descompensação energossomática–tenepes. 3. Binômio autodesorganização energética–tenepes entrópica. 4. Ausência de autodiscernimento energético na tenepes.
5. Defasagem energética inviabilizadora da tenepes. 6. Inexperiência energética do tenepessista.
7. Indisponibilidade energética assistencial do tenepessista.
Estrangeirismologia: o upgrade interassistencial pela qualificação das energias conscienciais (ECs); a selfperformance energética; o breakthrough bioenergético; o strong profile interassistencial; o best effort assistencial; os aftereffects do estado vibracional; o señuelo assistencial
conciente; a autodefensa antiasediadora; o Tenepessarium; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às aplicações interassistenciais das ECs.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – EV: qualificação interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade.
Fatologia: a interassistencialidade potencializada; a acuidade quanto aos pedidos de tenepes; os cursos de campo interassistencias; a harmonização ambiental; a profilaxia da macro-PK
destrutiva; a docência conscienciológica; o potencial assistencial expresso no dia a dia; a autorganização pró-interassistencialidade avançada; o desenvolvimento do epicentrismo lúcido; a alavan-
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cagem da tenepes; a aceleração do movimento pró-desperticidade; a persistência nas tarefas energéticas pessoais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o domínio da ectoplasmia interassistencial; a homeostase energética qualificando a tenepes; a vivência do parapsiquismo interassistencial; os auto e heterodesassédios; os desbloqueios energéticos; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal vivenciada; as assins e desassins competentes; a soltura energossomática; a conjugação paraprofilaxia-parassepsia; as autodefesas energéticas; o mitridatismo
tenepessístico potencializado; a iscagem consciencial lúcida; o incremento da lucidez extrafísica;
a psicosfera-medicamento; a passividade ativa; a atitude pró-amparador extrafísico; a tenepes produtiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estado vibracional–tenepes; o sinergismo autassistência-heterassistência; o sinergismo força presencial–interassistencialidade avançada.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente auxiliar
o mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teática da tenepes; a teática da energossomática assistencial; a teoria
das reurbexes.
Tecnologia: a técnica da tenepes associada à técnica do estado vibracional; a técnica do
autoparapsiquismo assistencial; a técnica da assim-desassim.
Voluntariologia: o paravoluntariado cosmoético da minipeça do maximecanismo assistencial; o voluntariado conscienciológico; o voluntário do grupo de pesquisas da tenepes; o voluntário da equipe do ECP2.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível do Parapsiquismo; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos do EV na tenepes; o efeito desassediador das energias homeostáticas; o efeito potencializador do desbloqueio energossomático; os efeitos evolutivos da interassistencialidade; os efeitos libertários da tenepes.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas práticas energéticas; as neossinapses
da autodesassedialidade; as neossinapses da interassistencialidade lúcida.
Ciclologia: o ciclo interassistencial psicosfera atrativa–iscagem lúcida–tenepes; o ciclo
homeostático assim–estado vibracional–desassim.
Binomiologia: o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio autoqualificação
energética–prontidão interassistencial; o binômio iscagem lúcida–mitridatismo; o binômio autocura-heterocura.
Interaciologia: a interação lúcida assistido-assistente.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–tenepes–ofiex.
Trinomiologia: o trinômio estado vibracional–soltura energossomática–doação energética potencializada; o trinômio estado vibracional–sinalética parapsíquica–assistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–tenepes–minipeça interassistencial–
–desperticidade; o polinômio estado vibracional–sinalética parapsíquica–autopesquisa–anticonflituosidade.
Antagonismologia: o antagonismo tenepes estagnada / EV atuante.
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a abrangência do estado vibracional e da
tenepes maior a discrição do praticante.
Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da causa e efeito; a lei do maior esforço; a lei da interassistencialidade
bioenergética.
Filiologia: a energofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a ausência da energofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina energética; a síndrome da acídia consciencial.
Maniologia: a eliminação da misticomania; a eliminação da religiosomania.
Interdisciplinologia: a Autodespertologia; a Tenepessologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Sinergeticologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia; a Cosmovisiologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessável; a isca humana lúcida; a conscin
enciclopedista; o pré-desperto; o ser desperto; o ser interassistencial; o conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o tenepessista; o energicista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o evoluciente; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o paraterapeuta; o assimilador energético; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a tenepessista; a energicista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a evoluciente; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a paraterapeuta; a assimiladora energética; a epicon lúcida; a consciencióloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens desassediator; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens energoevolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo estado vibracional–tenepes inicial = aquele favorecendo
o desassédio para o assentamento da tenepes e a qualificação da interação amparador-tenepessista; sinergismo estado vibracional–tenepes intermediário = aquele propiciando a manutenção da
higidez e produtividade assistencial da tenepes; sinergismo estado vibracional–tenepes avançado
= aquele objetivando o suporte à tenepes 24 horas rumo à ofiex.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura parapsíquica; a cultura energossomática.
Taxologia. Sob a perspectiva da Holossomatologia, os efeitos resultantes do sinergismo
estado vibracional–tenepes podem ser classificados em 4 categorias básicas, listadas em ordem
funcional de sutilização crescente dos veículos de manifestação da consciência:
1. Efeitos somáticos: rejuvenescimento; homeostase; fortalecimento imunológico; revigoramento.
2. Efeitos energossomáticos: desbloqueios energéticos; desassimilações; expansão energossomática; maior refratariedade às intrusões.
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3. Efeitos psicossomáticos: euforia; tranquilidade; acalmia; bem-estar; satisfação; autoconfiança.
4. Efeitos mentaissomáticos: agudização mental; lucidez; discernimento; expansão
mentalsomática.
Potencialização. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 correlações sinérgicas entre o estado vibracional e a tenepes:
01. Amparo. O incremento da interação com o amparo de função.
02. Assistencialidade. A ampliação da capacidade de lotação interassistencial.
03. Ativação. O reforço na capacidade de doação energética ocasionado pela ativação
energossomática frequente.
04. Autodefesa. A ampliação da capacidade pessoal de autodefesa energética.
05. Autonomia. A obtenção de maior autonomia na gerência da própria vida humana.
06. Desassedialidade. O autodesassédio potencializando o heterodesassédio.
07. Desassimilação. A autodesassim frequente aumentando a capacidade de heterodesassim assistencial.
08. Desbloqueio. A eliminação de bloqueios energossomáticos do tenepessista.
09. Descablagem. A eliminação de links energéticos patológicos.
10. Desintrusão. O desvencilhamento de guias extrafísicos amauróticos.
11. Desmistificação. A eliminação da necessidade de rituais místicos.
12. Docência. A teática interassistencial conscienciológica em sala de aula.
13. Epicentrismo. A vivência do epicentrismo lúcido rumo à desperticidade.
14. Evolutividade. A profilaxia da tenepes estagnada.
15. Extrapolacionismo. A dinamização máxima das energias do tenepessista facilitando
o extrapolacionismo assistencial.
16. Higienização. A auto-higenização energossomática colaborando na para-higienização da base física.
17. Iscagem lúcida. A saída da condição de vítima de assédios frequentes.
18. Lucidez. A expansão energossomática propiciando agudização das parapercepções.
19. Parapsíquismo. A percepção e interação lúcida com a multidimensionalidade.
20. Pré-ofiexismo. A instalação da tenepes 24 horas rumo à ofiex.
21. Projetabilidade. A vivência da projetabilidade lúcida interassistencial.
22. Qualificação. A qualificação energética visando a qualificação assistencial.
23. Refratariedade. A intensificação da refratariedade às intrusões energéticas.
24. Resiliência. A obtenção de maior estofo bionergético.
25. Sinalética. A identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo estado vibracional–tenepes, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
06. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
07. Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.
08. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
09. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
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10. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
11. Tenepes autocapacitadora: Tenepessologia; Homeostático.
12. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.

O TENEPESSISTA, AO VIVENCIAR O EV ROTINEIRAMENTE, MANTÉM A HOMEOSTASE CONSCIENCIAL, A SOLTURA ENERGOSSOMÁTICA E A AUTODEFESA ENERGÉTICA, ASSENTANDO AS BASES PARA A FUTURA OFIEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a influência das práticas continuadas do
estado vibracional na tenepes? Emprega autesforços máximos para manter as energias conscienciais em alto nível cosmoético?
Bibliografia Específica:
1. Fernandes, Pedro; Sinergismo Tenepes-Epicentrismo: Base da Autodesperticidade; Artigo; Anais do VI
Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 26 enus.; 4 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho,
2010; páginas 338 a 349.
2. Lopes, Adriana; Tenepes: Base do Epicentrismo Lúcido; Artigo; Anais do VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção:
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 5 enus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 356 a 360.
3. Mansur, Phelipe; A Importância da Tenepes para o Desenvolvimento do Epicentrismo na Invéxis; Artigo; Anais do VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 3 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 350 a 355.
4. 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 34, 91, 94, 104,
120, 169 e 207.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 235 a 242
e 430 a 443.
6. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 11 a 82.
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 320
a 355 e 403 a 424.

F. N. A.
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SINERGISMO

HISTÓRIA-CONSCIENCIOLOGIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo História-Conscienciologia é a potencialização ou ampliação
do conhecimento e da compreensão do contexto grupal e pessoal nas correlações dos fatos e parafatos, por meio dos estudos associativos entre recursos historiográficos e conceitos conscienciológicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação, ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História Universal;
narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historia, “História; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. O termo consciência vem também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Intercooperação sinérgica História-Conscienciologia. 2. Potencialização História-Conscienciologia. 3. Conjunção sinérgica História-Conscienciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo História-Conscienciologia, sinergismo
inicial História-Conscienciologia e sinergismo avançado História-Conscienciologia são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Contraponto História-Conscienciologia. 2. Binômio História-Conscienciologia. 3. Antagonismo História / Conscienciologia.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o registrum; o liber; o Librarium;
o Holotecarium; o Pesquisarium; o Projetarium; o Retrocognitarium; o Administrarium; o Cognitarium; o Mentalsomarium; o Autoconfrontarium; o Recexarium; o Argumentarium; o Verponarium; o Paraperceptarium dos sítios históricos; o Proexarium; o Acoplamentarium; o Despertarium; o Tertuliarium; o déjà-vu.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Historiografologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Registro: melhor
memória. Tudo é História.
Coloquiologia: – A história é filha do próprio tempo.
Citaciologia. Eis 3 citações relativas ao assunto: – Os homens fazem a história (Heinrich
von Treitschke, 1834–1896). A história também faz os homens e talha seu destino (Fernand Brudel,
1902–1985). Foi o medo da história que matou a grande história (Edmond Faral, 1882–
–1958).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
dois subtítulos:
1. “Conscienciologia. A História da Conscienciologia é a saga das megarrevelações
intrafísicas das pararrealidades seminais do Colégio Invisível dos Seres Serenões, acobertada nos
arcanos dos milênios da Historiografia Geral do Planeta Terra, exposta, agora, ao grande público, em função da Pararreurbanologia, da Transmigraciologia Extraterrestre e dos Cursos Intermissivos. (Esta pensata é a síntese nuclear dos conteúdos deste Léxico de Ortopensatas)”.
2. “História. A História faz pensar muito a quem sabe pensar mais”. “Durante a escrita
conscienciológica, ao ter insights quanto aos fatos históricos, a conscin lúcida deve observar se
é produto da imaginação e ponderar sobre o conteúdo do esclarecimento prioritário. A História
é a antipodia do presente para o passado e do passado para o presente. Quem estuda a História,
está sempre, inevitavelmente, na linha das autorretrocognições e, o mais difícil, essas devem ser
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sadias”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sinergia evolutiva; os sinergopensenes; a sinergopensenidade; o holopensene pessoal da holopesquisa; a impossibilidade de qualquer pensene
ser puramente individual; o cuidado no pensenizar; o holopensene crítico; os criticopensenes;
a criticopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; o holopensene da escrita; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização analógica; a autopensenização analítica; a autopensenização sintética; a autopensenização reflexiva;
o holopensene do aprendizado com os erros pessoais e alheios; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autorreestruturação da pensenidade a partir da autorganização das pesquisas prioritárias; a retilinearidade pensênica.
Fatologia: os estudos históricos com a perspectiva conscienciológica potencializando
a compreensão de mundo e contribuindo para a potencialização da pesquisa conscienciológica; os
fatores do estudo e da pesquisa potencializando o autoconhecimento; os objetivos pesquisísticos
tornados comuns; a compreensão do fato levando a reflexão dos possíveis parafatos; a objetividade e subjetividade da História em confluência com a objetividade e subjetividade da Conscienciologia; a abordagem conscienciológica levando à pesquisa histórica; o paradigma consciencial
ampliando o entendimento da História; o fomento da pesquisa histórica levando aos estudos de
eito; a interdependência pesquisística; as experiências pessoais favorecendo, concomitantemente,
a pesquisa histórica e a conscienciológica; a maturidade consciencial; a crescente curiosidade; as
dúvidas; as incertezas; os questionamentos; as respostas dissonantes das perguntas; as perguntas
mal elaboradas recebendo respostas imprecisas; a falta de maturidade para compreender a resposta; a confrontação argumentativa; as consciências deixando rastros históricos; as pesquisas
históricas favorecendo as retrocognições; o acervo de experiências alimentando a holomemória;
os estudos voltados à identificação, análise e entendimento dos contextos sociais nos quais se
insere a consciência; a memória histórica e a holomemória auxiliando a autopesquisa da, e na, vida cotidiana; a evitação da imitação patológica dos antepassados de si mesmo; o resguardo quanto
às automimeses desnecessárias; o conhecimento histórico familiar e consciencial levando à reciclagem profilática das atitudes; o entendimento da função de cada acontecimento na vida pessoal;
as reflexões sobre as experiências vividas; a análise dos fatos; o conteúdo do contexto sobressaindo ao acontecimento em si; os planos fragmentados da história ao modo de meio de exposição
da consciência; o estudo da composição de várias vidas da consciência; os estudos dos grupos evolutivos na História; o entendimento de apenas a História da Humanidade não atender a complexidade da História da consciência; os limites da História frente a Para-História; as pontes de
informações para o passado; o fracionamento da consciência em diferentes personagens; a fragmentação da História em períodos; a “costura” entre os fatos do passado e o papel desempenhado
pela consciência; o estudo das similitudes das preferências pessoais na pesquisa biográfica
levando à pesquisa retrobiográfica; as reflexões pertinentes à Historiografia podendo desencadear
descobertas pertinentes à gesconografia; a história conflitante e dinâmica desvelando a evolução
consciencial desafiante e dinâmica; o tempo cíclico da História abarcando diferentes tempos cíclicos da vida da conscin; as pesquisas de campo gerando catálises evolutivas; o canteiro de obras
do historiador compartilhando ferramentas e territórios com o do conscienciólogo; a História
instrumentalizando a Conscienciologia e a Conscienciologia instrumentalizando a História;
o cuidado no pensar; as evocações inteligentes; as evocações desnecessárias; a evitação da bibliolatria; as leituras pacientes; a integração enriquecedora das ideias; a abrangência da associação
de ideias; as prioridades de curto, médio e longo prazos; o exemplo, lexema sinônimo da palavra
História; a realidade verificada, escovada, reconstruída, reinterpretada, reentendida; a potencialização de duas especialidades essenciais à compreensão da evolução consciencial.

20812

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a percepção e depuramento da sinalética energética parapsíquica pessoal em diferentes contextos; as assimilações;
as desassimilações; as parapesquisas retroalimentando as pesquisas ao modo de insigths; as pontes de informações retrocognitivas; os paraprendizados com os acontecimentos ao derredor; os
acervos de pesquisa fomentando a retromemória; a holomemória arquivando os feitos da consciência; a consciência trilhando caminhos para acessar a parapsicoteca; a transparência da parapesquisa histórica; a potencialização das redes de parapesquisas extrafísicas; o ato de incluir a lista
de personagens históricos na tenepes; o ato de incluir o contexto histórico na tenepes; o interesse
dos amparadores extrafísicos em proporcionar retrocognições em momentos específicos da vida
da consciência; a Central Extrafísica da Verdade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo História-Conscienciologia; o sinergismo da conjunção
dos autodesempenhos multimilenares evolutivos; o sinergismo autopesquisístico; o sinergismo do
compromisso pessoal com os empreendimentos evolutivos; o sinergismo intelectivo; o sinergismo
das análises ampliadas pelos amparadores extrafísicos.
Principiologia: o princípio da dúvida presente nas hipóteses de pesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos talentos multímodos.
Teoriologia: a teoria da História; a teoria da relatividade histórica; a teoria da verdade
relativa de ponta conscienciológica.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica das abordagens interdisciplinares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Para-Historiologia.
Efeitologia: o efeito das pesquisas históricas; o efeito da pesquisa histórica na parapesquisa conscienciológica; o efeito evolutivo da pesquisa conscienciológica na vida cotidiana.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da tarefa desempenhada; as neossinapses
recuperando a quantidade necessária de cons; as neossinapses em bases mnemônicas.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o ciclo autopesquisa-autorreflexão; o ciclo autodiagnóstico-reciclagem; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o sinergismo entre contextos históricos; o sinergismo entre contextos
político-geográficos; o sinergismo entre contextos individuais; o sinergismo entre contextos grupais; o sinergismo entre contextos conscienciológicos; o sinergismo entre contextos extrafísicos;
o sinergismo entre contextos seriexológicos.
Binomiologia: o binômio fatos-versões; o binômio ignorância do passado–passividade;
o binômio repetições voluntárias–ângulos avançados; o binômio passado-retrocognição; o binômio conhecimento relativo–conhecimento dinâmico.
Interaciologia: a interação dos estudos; a interação das pesquisas; a interação das redações; a interação disciplinar; a natureza da interação das relações conscienciais.
Crescendologia: o crescendo passado-presente-futuro; o crescendo História Humana–
–História Intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio registro-análise-síntese; o trinômio autorganizaciofilia-leiturofilia-pesquisofilia; o trinômio estudos históricos–estudos políticos–estudos geográficos; o trinômio História-Conscienciografologia-Memoriologia; o trinômio História–inteligência contextual–Para-História; o entendimento contextual no trinômio antes-durante-depois.
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Polinomiologia: o polinômio autodisciplina-autorganização-perseverança-constância;
o polinômio Historiologia-Intrafisicologia-Compreensiologia-Passadologia-Semperaprendenciologia; o polinômio fato-registro-análise-gescon.
Antagonismologia: o antagonismo história narrativa / história interpretativa; o antagonismo passadistas / historiógrafos; o antagonismo átomo / consciência.
Paradoxologia: o paradoxo de o esquecimento da História grupal poder auxiliar no
convívio sadio; o paradoxo da camuflagem evolutiva.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a historiocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a historiofilia; a conscienciofilia; a bibliofilia.
Fobiologia: a evitação da bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial inviabilizando a autopesquisa histórico-parapsíquica.
Maniologia: a mania de não frequentar livrarias; a mania de evitar bibliotecas; a mania
de não registrar a autopesquisa conscienciológica.
Mitologia: o mito da neutralidade científica.
Holotecologia: a sinergeticoteca; a sincronoteca; a convivioteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a laboroteca; a proexoteca; a problematicoteca; a correlacionoteca; a ideoteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a ciencioteca; a filmoteca; a encicloteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Sinergisticologia; a Historiologia; a Historiografia; a Autopesquisologia; a Autanalisologia; a Autocriticologia; a Comunicologia; a Interdisciplinologia; Reurbanologia; a Holomemoriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin biógrafa; a conscin historiógrafa; a conscin especialista
em acervo holobiográfico.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o autoconsciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;
o intelectual; o autor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a autora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens neohistoriator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens democraticus; o Homo
sapiens cosmoethicus.

20814

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial História-Conscienciologia = o da potencialização entre as pesquisas, cotejos e estudos teáticos restritos ao universo intrafísico ou da dimensão humana; sinergismo avançado História-Conscienciologia = o da potencialização entre as pesquisas,
cotejos e estudos teáticos abarcando a pararrealidade ou a multidimensionalidade consciencial.
Culturologia: a cultura da retrocognição; a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura
da Autopesquisologia; a cultura da Curiosologia; a cultura do estudo; a cultura do desenvolvimento cognitivo; a cultura da Historiografia.
Paralelo. Concernente à Confluenciologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfabética, 38 díades favorecedoras do sinergismo História-Conscienciologia, para a conscin, homem ou
mulher, aprofundar os estudos, as pesquisas e autopesquisas evolutivas:
01. Binômio ações humanas–repercussão extrafísica.
02. Binômio autobiografia–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
03. Binômio autoidentidade extra–Para-História Pessoal.
04. Binômio biblioteca especializada–Holociclo (CEAEC).
05. Binômio biblioteca-Holoteca (CEAEC).
06. Binômio biografia–personalidade consecutiva.
07. Binômio casuística-paracasuística.
08. Binômio ceticismo pirrônico–princípio da descrença (PD).
09. Binômio conhecimento histórico–paraprofilaxia.
10. Binômio contexto histórico–interassistência multidimensional.
11. Binômio contexto-paracontexto.
12. Binômio curiosidade-investigação.
13. Binômio detalhe-parapercepção.
14. Binômio dupla evolutiva (DE)–transafetividade.
15. Binômio enredo histórico–paraenredo histórico.
16. Binômio evocações históricas–evocações conscienciais.
17. Binômio evocações positivas–Aleia dos Gênios da Humanidade (CEAEC).
17. Binômio fato-parafato.
19. Binômio ficção científica–realidades paraplanetárias.
20. Binômio filme histórico–retrocognição.
21. Binômio grupos humanos–policarmalidade.
22. Binômio guerra–recomposição grupocármica.
23. Binômio História das Instituições Conscienciocêntricas (ICs)–Holomemória da
Conscienciologia.
24. Binômio História Geral–tarefa do esclarecimento.
25. Binômio História–Para-História.
26. Binômio historiografia-gesconografia.
27. Binômio Holociclo-parapsicoteca.
28. Binômio identificação dos personagens–relação interconsciencial dos enredos.
29. Binômio indícios da pesquisa histórica–evidências da História Pessoal.
30. Binômio inventário–credores evolutivos.
31. Binômio mapas-parageografia.
32. Binômio monumentos históricos–estudo retrocognitivo.
33. Binômio parente-paraparentela.
34. Binômio personagem histórico–interassistência multidimensional.
35. Binômio versões históricas–Central Extrafísica da Verdade (CEV).
36. Binômio viagem turística–holopensene local.
37. Binômio vida evolutiva–histórico interassistencial consecutivo.
38. Binômio vida humana–seriéxis.
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Catálise. Consoante a Autopesquisologia, o sinergismo História-Conscienciologia conduz
inevitavelmente ao aprofundamento da pesquisa sobre a História Pessoal e Grupal podendo dinamizar a teática da compreensão e paracompreensão do contexto em investigação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo História-Conscienciologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Auto-historiografia: Autevoluciologia; Neutro.
03. Base da Conscienciologia: Conscienciometrologia; Neutro.
04. Conscienciologia Profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
05. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Corpus de evidências: Autexperimentologia; Neutro.
07. Cronoconscienciometrologia: Cronoevoluciologia; Neutro.
08. Fonte histórica: Historiografologia; Neutro.
09. Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
10. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
11. Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
12. Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
13. Neo-História: Historiografologia; Neutro.
14. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
15. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

QUANTO MAIS ABRANGENTES AS PESQUISAS SINÉRGICAS ENTRE HISTÓRIA E CONSCIENCIOLOGIA, TANTO
MELHOR PARA A TEÁTICA DA CONSCIÊNCIA PERQUIRIDORA QUALIFICAR O AUTEXEMPLARISMO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já oportunizou momentos de leitura, pesquisa
ou autorreflexão sobre os fatos históricos em sinergismo com a Ciência Conscienciologia? Obteve algum proveito prático com tais estudos? A quais conclusões chegou?
Bibliografia Específica:
1. Braudel, Fernand; Escritos sobre História (Écrits sur l`histoire); trad. J. Guinburg; & Tereza Cristina Silveira da Mora; 290 p.; 12 caps.; 1 website; 7 refs.; 20 x 11 cm; br.; Perspectiva; São Paulo, SP; 2009; páginas 7 a 38.
2. Tosh, John; A Busca da História: Objetivos, Métodos e as Tendências no Estudo da História Moderna
(The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History); trad. Jacques A. Wainberg;
336 p.; 11 caps.; 15 fotos; 14 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 1 website; 139 refs.; alf; 24 x 17 cm; br.; Vozes; Petrópolis,
RJ; 2011; páginas 15 a 40.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 409 e 791.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 523, 617
e 758.

N. M.
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SINERGISMO

INVEXIBILIDADE-LIBERDADE
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo invexibilidade-liberdade é o conjunto de efeitos potencializadores, convergentes e cosmoéticos, decorrentes da aplicação lúcida da técnica da invéxis e da
livre atuação na programação existencial (proéxis), capazes de promover a dinamização evolutiva
máxima desde a juventude da conscin intermissivista, homem ou mulher, com vistas à atuação
interassistencial e ao completismo existencial (compléxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra 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 Século XIX. O vocábulo existencial deriva do mesmo
idioma Latim, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrarse; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu também no Século XIX. A palavra liberdade deriva igualmente do idioma Latim, libertas, “liberdade; condição de pessoa livre; independência”, e esta de liber, “livre; nascido livre, que está em liberdade; que obra livremente; licencioso; independente; livre moralmente; não sujeito a encargos”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Convergência sinérgica invexibilidade-liberdade. 2. Interrelação potencializadora invexibilidade-liberdade. 3. Sinergismo tecnicidade inversiva–liberdade evolutiva.
4. Sinergismo planejamento invexológico–liberdade.
Neologia. As 4 expressões compostas sinergismo invexibilidade-liberdade, minissinergismo invexibilidade-liberdade, maxissinergismo invexibilidade-liberdade e megassinergismo invexibilidade-liberdade são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Binômio patológico antitecnicidade evolutiva–restrição evolutiva.
2. Sinergismo rexecibilidade-liberdade.
Estrangeirismologia: o up-grade evolutivo; o self made man; a self made woman;
a conscin large; o Invexarium; o Invexopensenarium; o Campus de Invexologia; o liberum voluntatis arbitrium; o free will; os freedom movements; a consciential freedom; a vida humana trancada expressa nemo liber est qui corpori servit.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência nas priorizações evolutivas libertárias.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Juventude significa novidade. Inexiste liberdade gratuita. Liberdade: megaprivilégio singular. Liberdade: direito, dever. Organizemos nossa liberdade.
Coloquiologia: o foco na meta balizando as opções da vida intrafísica; os pés no chão
e o mentalsoma no Cosmos traduzindo o ajustamento da neofilia da conscin livre.
Citaciologia: – Tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade (Victor
Hugo, 1802–1885). Aquele que é corajoso é livre (Sêneca, 4 a.e.c–65).
Unidade. A unidade de medida da Intrafisicologia é o compléxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o megafoco pensênico apesar das pressões mesológicas externas; o megafoco revelado no materpensene pessoal; a retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafo-
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co; o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas; a conquista da autopensenização livre.
Fatologia: a liberdade pessoal entrosada à invexibilidade potencializando resultados
evolutivos; o autodiscernimento cosmoético sendo bússola invexológica; o vanguardismo evolutivo expresso na livre aplicação da invéxis; as escolhas discernidas propiciando liberdade de atuação; as prioridades evolutivas compulsórias; a liberdade do indivíduo com menos de 26 anos de
idade; as escolhas pessoais lúcidas; as evitações da invéxis; a profilaxia dos desvios de proéxis;
a proéxis ginossomática intelectual; as profilaxias juvenis visando a longevidade; a libertação da
imposição cultural do casamento religioso e civil; o duplismo evolutivo sendo modelo de relação
afetivo-sexual libertária; a dedicação pessoal aos estudos formais em modelo pré-estabelecido,
necessários para a carreira profissional; a autonomia financeira conferindo liberdade de planejamento e consecução proexológicas; o pé-de-meia possibilitador da condição de pesquisador independente; a bilibertação inversora, condição indispensável para a autonomia invexológica; o turno
intelectual constituindo manifestação de liberdade de gestão proexogênica do próprio tempo;
a administração das pressões sociais mesológicas; o equilíbrio entre a liberdade e os papéis intrafísicos inevitáveis; os comprometimentos familiares, institucionais e de cidadão necessários no
âmbito da Intrafisicologia e da Interassistenciologia; a liberdade vinculada; a libertação pessoal
quanto às obrigações sociais impostas quando inúteis ou anticosmoéticas; a antialienação de qualquer gênero; a inortodoxia conferindo liberdade pensênica, livre de amarras, alienações, gurulatrias, misticismos, lavagens subcerebrais e idolatrias; a saída do porão consciencial conferindo
maior autodesassédio; a moradia em país livre mantenedor da liberdade de expressão; o sobrepujamento do autodidatismo do formador de opinião; a invéxis como expressão prática da autogovernabilidade consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o contato precoce
com os amparadores extrafísicos auxiliando nas escolhas pessoais; o mapeamento e emprego da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a valorização da liberdade encorajando a reparação
e a profilaxia das interprisões grupocármicas; a Holocarmologia Pessoal; a recuperação precoce
de cons; a autonomia parapsíquica; a cientificidade parapsíquica evolutiva libertando o jovem autopesquisador de manipulações espúrias; a vivência permanente da condição de isca assistencial
lúcida; a tenepes sendo manifestação de autonomia assistencial relativa; a vivência da projetabilidade lúcida (PL) aplicada à autevolução cotidiana; a projetabilidade técnica; a produção de autorretrocognições propiciando a autopesquisa avançada da holobiografia pessoal e da paraprocedência; a vivência da ofiex na condição de epicon lúcido; a relativa liberdade intermissiva quanto ao
planejamento da vida atual.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invexibilidade-liberdade; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo evitações da invéxis–liberdade favorecendo a valorização da autonomia existencial a longo prazo; o sinergismo profilaxia–
–soltura evolutiva; o sinergismo antibagulhismo existencial–liberdade de ação.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princ pio “o que não
serve, não serve mesmo”; o princ pio “isso não é para mim”; o princípio de a liberdade de 1 encerrar onde começa o direito do outro; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) invexológico otimizando as recins
pessoais.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CI); a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da tenepes; a técnica da dupla
evolutiva (DE); a técnica do estado vibracional; a técnica do turno intelectual; as técnicas energéticas de higienização consciencial favorecedoras do livre arbítrio pessoal.
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Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico; o voluntariado
sendo modelo de liberdade de atuação assistencial isento de vínculo empregatício; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); os voluntários participantes dos Grinvexes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos desta vida crítica na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos da
fase preparatória profilática na liberdade de atuação da fase executiva da proéxis; os efeitos da
organização na liberdade existencial; os efeitos do planejamento na liberdade existencial; os
efeitos da Cosmoética na liberdade existencial; os efeitos alavancadores da bilibertação inversora; os efeitos evolutivos do sinergismo invexibilidade-liberdade; o efeito libertador do binômio
autorganização–rotina útil.
Neossinapsologia: a recuperação das paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo crise-reflexão-amadurecimento alicerçando as escolhas pessoais;
a inexorabilidade do ciclo multiexistencial intermissão-ressoma-intrafisicalidade-dessoma aperfeiçoado pelo Curso Intermissivo atual.
Binomiologia: o binômio domínio energético–independência financeira constituinte da
bilibertação inversora; a evitação do binômio bagulhismo existencial–atulhamento evolutivo.
Interaciologia: a interação liberdade-produtividade; a interação autonomia intraconsciencial–interdependência evolutiva.
Crescendologia: o crescendo intermissivista–inversor existencial; o crescendo inversão
existencial–desperticidade; o crescendo aplicação exitosa da invéxis–compléxis.
Trinomiologia: o trinômio do triatletismo conscienciológico inversor-tenepessista-epicon.
Polinomiologia: o polinômio erro–evitação–profilaxia–saldo evolutivo.
Antagonismologia: o antagonismo compromisso / limitação; o antagonismo valorização da liberdade / egocentrismo; o antagonismo ser livre de / ser livre para; o antagonismo inversor existencial / reciclante existencial; o antagonismo liberdade sexual / promiscuidade; o antagonismo completista / incompletista.
Paradoxologia: o paradoxo de ser livre e estar a serviço; o paradoxo da liberdade altruísta; o paradoxo da conscin livre comprometida com a Humanidade e Para-Humanidade;
o paradoxo do propósito libertador das evitações da invéxis.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço sendo a expressão cosmoética do posicionamento proexológico pessoal; as leis da Holocarmologia; as leis da Paradireitologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais inalienáveis; as leis do Cosmos.
Filiologia: a liberofilia; a neofilia da conscin inortodoxa; a conviviofilia; a experimentofilia; a reciclofilia; a autopesquisofilia; a invexofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a priorofilia; a profilaxiofilia; a organizaciofilia.
Fobiologia: a liberofobia; a invexofobia.
Maniologia: a profilaxia da riscomania enquanto investimento na liberdade pessoal futura; a liberdade evolutiva sendo antítese da toxicomania.
Mitologia: o mito de a mulher somente se realizar ao gestar.
Holotecologia: a invexoteca; a liberoteca; a proexoteca; a prioroteca; a evolucioteca;
a consciencioteca; a assistencioteca.
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Interdisciplinologia: a Invexologia; a Liberologia; a Invexometrologia; a Autevoluciologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a minipeça no maximecanismo assistencial; a conscin livre.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o 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 pesquisador independente.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação; a pesquisadora independente.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
proexista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens libertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissinergismo invexibilidade-liberdade = o vivenciado durante a fase
preparatória da proéxis pessoal; maxissinergismo invexibilidade-liberdade = o vivenciado durante
a fase executiva da proéxis pessoal; megassinergismo invexibilidade-liberdade = o vivenciado na
maximoréxis pessoal.
Culturologia: a cultura do livre arbítrio; a cultura do respeito à liberdade; a cultura do
altruísmo; a cultura da Invexologia; a cultura da holomaturidade; a cultura da valorização do
prioritário; a cultura do risco potencialmente geradora do incompléxis; a indústria cultural entorpecedora da liberdade pensênica.
Inversões. Sob a ótica da Invexologia, eis, em ordem alfabética, 4 inversões conscienciais, e as respectivas consequências libertárias:
1. Assistencial: manifestação de liberdade quanto à trama social obsoleta: nascer, crescer, casar, reproduzir e morrer.
2. Energética: manifestação libertária do autodomínio da fisiologia pessoal e do uso inteligente do próprio soma, culminando no prolongamento da inversão energética.
3. Existencial: manifestação máxima da liberdade decisória do rumo ou curso da própria existência.
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4. Maturológica: manifestação antecipada da inteligência evolutiva (IE), pautada na recuperação precoce de cons, e por isso, da liberdade no sobrepujamento da paragenética pessoal
frente à mesologia.
Lucidez. À luz da Seriexologia, importa considerar o fato de a lucidez da consciência
pré-serenona ser diferente durante o período extrafísico, na condição de consciex, e intrafísico, na
condição de conscin. Este último conta com o restringimento ressomático do cérebro humano
e das necessidades e estímulos hormonais do corpo biológico.
Consecução. Constitui manifestação de liberdade existencial a eficiência de realizar
intrafisicamente o planejado pela própria consciência no Curso Intermissivo, momento clímax da
lucidez pessoal.
Autabsolutismologia. A proéxis atual, nesta vida crítica, constitui prioridade compulsória, dentro do universo da Autabsolutismologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 31 contrapontos
entre manifestações convergentes versus divergentes ao sinergismo invexibilidade-liberdade:
Tabela – Contrapontos Manifestação Convergentes / Divergentes ao
Sinergismo Invexibilidade-Liberdade
Nos

Manifestações Convergentes

01.

Antecipação sadia de metas

02.

Antiestigmatização evolutiva

03.

Antimaternidade sadia discernida

04.

Autoconscientização multidimensional
(AM); cosmovisão

05.

Autocrítica; autoconscienciometria

06.

Autodefesa energética;
autodesassedialidade

07.

Autodidatismo; biblioteca pessoal

08.
09.
10.
11.
12.

Autonomia financeira; saída da casa
dos pais
Autorganização; rotina útil
Cientificidade; autexperimentação
Compléxis autoplanejado;
autocoerência intermissiva
Cosmoética libertadora; resgates do
passado

13.

Cuidado com a fisiologia pessoal

14.

Debates públicos; docência itinerante

16.

Desperticidade; intermissão
prolongada
Duplismo evolutivo

17.

Escolha deliberada e planejada

15.

Manifestações Divergentes
Impontualidade frustradora
Estigmatização somática (tatuagem,
piercing)
Maternidade imposta culturalmente
Vida humana trancada;
cascagrossismo existencial
Autovitimização; mecanismos de
defesa do ego (MDEs)
Assedialidade cronoficada; semipossessão doentia
Dependência de tutores; alienação;
lavagens cerebrais
Síndrome do canguru
Desorganização perturbadora
Misticismo; religiosidade; gurulatria
Mesméxis; estagnação evolutiva
Interprisões grupocármicas;
autoculpa
Dependência química; anorexia
nervosa
Isolacionismo
Parapsicose pós-dessomática
Casamento comum
Mudança imposta pela própria vida
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Manifestações Convergentes
Eutimia; autopacificação íntima
Grupalidade interassistencial;
interdependência produtiva

20.

Inortodoxia

21.

Lazer sadio
Maxiplanejamento invexológico; metas
evolutivas
Paragenética sobrepujante;
autodiscernimento

22.
23.

Manifestações Divergentes
Emocionalismos estorvadores
Amizades ociosas; dependência
emocional chantagista
Sectarismo; convencionalismos
dispensáveis
Modismos consumistas
Robéxis; dispersão consciencial
Porão consciencial

24.

Profissão convergente com a proéxis

25.

Prudência preventiva; temperança

26.

Sexualidade organizada preventiva

27.

Tares libertadora

Profissão antiproéxis monopolizadora
do tempo
Acidente estigmatizante; riscomania
suicida
Gravidez na juventude; aborto;
Promiscuidade; repressão sexual
Tacon geradora de dependências

28.

Turno intelectual

Escravidão empresarial

29.

Universalismo; paradiplomacia
Viagens internacionais; abertismo
consciencial
Voluntariado conscienciológico

Alistamento militar voluntário

30.
31.

Fechadismo cultural neofóbico
Ociosidade dispersiva; microinteresses

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo invexibilidade-liberdade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antidispersão invexológica: Invexologia; Homeostático.
02. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
03. Apetência invexológica: Invexologia; Homeostático.
04. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
05. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
06. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
07. Liberdade vinculada: Vinculologia; Neutro.
08. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
09. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
10. Precocidade intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
12. Prioridade pessoal: Megapriorologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Privação providencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Sinergismo conscienciológico: Sinergisticologia; Homeostático.
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O SINERGISMO INVEXIBILIDADE-LIBERDADE VIABILIZA
AS ESCOLHAS DE VIDA ANTECIPADAMENTE. GANHA
MAIS QUEM SE RESPONSABILIZA PELAS PRÓPRIAS
PREDILEÇÕES EVOLUTIVAS NESTA RESSOMA CRÍTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a repercussão otimizadora da conjugação
liberdade-invexibilidade na evolução pessoal? Assume o bônus e o ônus das próprias escolhas
evolutivas?
Bibliografia Específica:
1. Colpo, Filipe; Fundamentos do Maxiplanejamento Invexológico; Artigo; Anais do X Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-19.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; Seção:
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 22 enus.; 1 nota; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2011; páginas 423 a 443.
2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos.
155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 22 a 25, 37 a 42, 44 a 74, 78 a 89, 98 a 109, 138 a 155 e 176 a 215.
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
604, 689 a 695, 697, 699, 700, 702 a 704 e 709 a 711.
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 198, 466
e 1064.
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 227 e 231.

G. R. M.
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SINERGISMO INVÉXIS-SERENARIUM
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo invéxis-Serenarium é o conjunto de efeitos catalisadores,
convergentes, cosmoéticos e evolutivos resultantes do holopensene dos inversores existenciais em
consonância com o laboratório conscienciológico Serenarium, capazes de dinamizar o crescimento e sustentação dos trabalhos maxiproexológicos grupais e individuais, potencializando o desempenho interassistencial dos serenautas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra 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 Século XIX. O vocábulo existencial deriva do mesmo
idioma Latim, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrarse; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu também no Século XIX. O termo serenar deriva do idioma Latim, serenare, “serenar; fazer ou tornar sereno”. Apareceu no Século
XVI. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”.
Sinonimologia: 1. Sinergismo invéxis–laboratório da Serenologia. 2. Potencialização
invéxis-Serenarium. 3. Sinergismo Invexologia-Serenariologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo invéxis-Serenarium, sinergismo inicial
invéxis-Serenarium e sinergismo avançado invéxis-Serenarium são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Sinergismo recéxis-Serenarium. 2. Sinergismo invéxis-Acoplamentarium.
Estrangeirismologia: os systemic effects dos holopensenes da invéxis e do serenismo;
o open mind evolutivo; a autexperiência de glasnot; o rapport com a equipex técnica; o gap existente entre o inversor e o Homo sapiens serenissimus; o Serenarium no campus de Invexologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tecnicidade evolutiva.
Coloquiologia. Eis expressão popular, indicativa dos resultados sinérgicos quando
1 mais 1 são 3.
Ortopensatologia. “Amizade. Todas as conscins intermissivistas possuem amizade
raríssima com Ser Serenão, faltando, no entanto, a competente recuperação de cons magnos para
as rememorações”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inversão existencial; os invexopensenes; a invexopensenidade; o contato com o holopensene do Serenão; os serenopensenes; a serenopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene
pessoal da Evoluciologia; a ausculta autopensênica durante a imersão laboratorial.
Fatologia: a invéxis, a menina dos olhos do Serenão; o aumento da cosmovisão sobre
a relação do Serenarium com a invéxis; o Serenarium como primeiro laboratório no campus de
Invexologia; o traçado do maxiplanejamento invexológico durante imersão laboratorial; o laboratório Serenarium como pit-stop estratégico para a realização do balanço pessoal proexológico;
o equilíbrio psicoemocional como pré-requisito para o aproveitamento do experimento; a geração
de neoideias a partir da escrita, com profícua produção de gescons mentaissomáticas; a entrevista
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com o Serenão sendo meta do inversor; o investimento autopesquisístico, autoconscienciométrico
e autoconsciencioterápico; a autopesquisa das insinuações ou lampejos do serenismo; a importância da vivência no presente do autodiscernimento cosmoético, autoconfiança e interassistência
com base na Serenologia; a transferência de rotinas e posturas intraconscienciais vivenciadas no
experimento para o cotidiano; as reciclagens intraconscienciais e existenciais profundas dos serenautas participantes do experimento laboratorial, perduráveis durante meses após a conclusão do
laboratório; a dinâmica parapsíquica invexológica funcionando como sustentáculo das reciclagens
dos serenautas; o aporte do curso de campo Extensão em Conscienciologia e Projeciologia
(ECP3) em prol do campus da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS),
potencializando o sinergismo invéxis-Serenarium; o aporte do Serenarium na Cognópolis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a priorização do
encapsulamento cosmoético do serenauta; a evocação lúcida do padrão do serenismo; a sondagem
energética das consciexes ligadas ao Serenão; a assimilação gradativa das energias serenológicas
em doses homeostáticas; o padrão de autodesassedialidade propiciando o entrosamento com as
energias de serenismo; o ambiente laboratorial propício ao acesso à paraprocedência intermissiva;
as lembranças do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, e recuperação de cons, aproximando
o serenauta da verdadeira identidade consciencial; a alavanca multidimensional reurbanizadora
a partir do laboratório Serenarium; as Centrais Extrafísicas, em especial, a Central Extrafísica da
Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis-Serenarium; o sinergismo Serenarium–campus
da ASSINVÉXIS, sustentando os projetos da invéxis e os experimentos laboratoriais; o sinergismo
dinâmica parapsíquica–experimento laboratorial no campus; o sinergismo rotina da instituição–
–rotina do laboratório; o sinergismo Serenarium–inversão da maturidade; o sinergismo Serenarium–aceleração da história de vida pessoal; o sinergismo inversores-reciclantes nos trabalhos
voluntários.
Principiologia: o princípio de em grupo irmos mais longe no sinergismo invéxis-Serenarium; o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o Serenarium como megafulcro conceptual do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) construído no voluntariado.
Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria do Homo sapiens Serenissimus; a teoria do autodesassédio.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica da tenepes; a técnica de Impactoterapia Cosmoética; a técnica do turno inteletual; a técnica do maxiplanejamento invexológico; as técnicas conscienciométricas e autoconsciencioterápicas; a vivência da técnica da invéxis enquanto meio para abertura futura da Serenologia à conscin com maior hiperacuidade.
Voluntariologia: o voluntariado na ASSINVÉXIS; o voluntariado na Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); as equipins voluntárias entrosadas com as
equipexes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico de imobilidade física vigil; o laboratório Alameda Técnica de Viver; os laboratórios
conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Invexólogos;
o Colégio Invisível de Conscienciometria; o Colégio Invisível de Consciencioterapia; o Colégio
Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível de Reurbanologia; o Colégio Invisível de Paradireitologia; o Colégio Invisível de Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito do laboratório no serenauta, no voluntário e no campus de Invexologia; o efeito desassediador do sinergismo laboratório-campus; o efeito do Serenarium na roti-
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na do inversor; o efeito da equipe extrafísica do Serenão durante a imersão laboratorial; o efeito
da verpon durante o experimento; o efeito do holopensene do Serenão na aceleração do processo
da desperticidade; o efeito reurbex do Serenarium; o efeito mentalsomático do isolamento autorreciclador durante 72 horas.
Neossinapsologia: o inventário de neossinapses advindas do experimento; as neossinapses denunciando o toque de dedo do Serenão; as neossinapses inerentes das ideias originais
acessadas no laboratório Serenarium.
Ciclologia: o ciclo gesconológico do serenauta; o enfrentamento do ciclo multiexistencial pessoal; a reflexão sobre o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo de construções Serenarium-moradias-auditorium-sede no campus da Invexologia; o ciclo dos cursos de campo ECP3
alavancando a sede, a casa de apoio ao serenauta e a construção de futuros laboratórios.
Enumerologia: o inversor pacífico reconciliando o passado; o inversor reflexivo propondo neoverpons; o inversor cosmoético revisando o código pessoal de Cosmoética; o inversor
eutímico acessando à equipe extrafísico; o inversor lúcido lembrando à paraprocedên-cia; o inversor comedido ajustando a realidade intraconsciencial; o inversor autoimperdoador en-frentando neorrecins.
Binomiologia: o binômio autocrítica do inversor–holopensene de serenidade; o binômio
priorização do mentalsoma–serenismo; o binômio inversor-desperto; o binômio inversor-Evoluciólogo; o binômio inversor-Serenão; o binômio aceleração evolutiva–imersão laboratorial.
Interaciologia: a interação Serenarium-Cognópolis; a interação equipex-equipin; a interação lembranças do Curso Intermissivo–Serenarium; a interação do inversor com as energias
serenológicas; a interação inversor-serenauta; a interação Serenarium–megaencontro crítico;
a interação gescons-Serenarium; a interação recin-Serenarium.
Crescendologia: o crescendo gescon-neoverpon; o crescendo Invexologia-Despertologia-Serenologia.
Trinomiologia: o trinômio técnica da invéxis–campus de Invexologia–Serenarium;
o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade; o trinômio invéxis–extrapolacionismo mentalsomático–Serenarium; o trinômio
gescon-recin-neoverpon.
Polinomiologia: o polinômio invéxis–Serenarium–escola de despertos–campus de Invexologia; o polinômio campus de Invexologia–inversor–Serenarium–Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo porão consciencial / Serenarium; o antagonismo ansiosismo do inversor / autopacificação no Serenarium; o antagonismo fantasias dispersivas / desenvolvimento do maxiplanejamento proexológico.
Paradoxologia: o paradoxo do anonimato do Serenão; o paradoxo do estresse positivo na crise de crescimento antecipada; o paradoxo de o Serenarium ser definido como bomba
terapêutica; o paradoxo do sentimento de liberdade durante a imersão no laboratório; o paradoxo de o serenauta se isolar do mundo intrafísico mantendo-se em interação constante com
o mundo extrafísico, conscins projetadas e consciexes assistidas e assistentes.
Politicologia: a política de participação na equipe de voluntários do laboratório Serenarium; a paradiplomacia entre equipin e equipex, notadamente com o entrosamento dos holopensenes da invéxis e do Serenarium; a autodiscernimentocracia; a autopesquisocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei da atração dos afins; a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito;
a derrogação das leis físicas.
Filiologia: a invexofilia; a serenofilia; a neofilia; a reciclofilia; a autopesquisofilia;
a assistenciofilia; a autocogniciofilia; a verponofilia; a evoluciofilia; a lucidofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a mentalsomatofobia; a reciclofobia; a isolofobia; a claustrofobia como impeditivo para participar do Serenarium.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome do ansiosismo; a reciclagem da síndrome da pressa.
Maniologia: a profilaxia da mania de empurrar com a barriga as crises de crescimento.
Mitologia: o mito de o inversor ser perfeito.
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Holotecologia: a invexoteca; a serenoteca; a laboriatoteca; a proexoteca; a maturoteca;
a evolucioteca; a teraupeticoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a autocognoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Invexologia; a Serenologia; a Laboratoriologia;
a Reurbanizaciologia; a Intrafisicologia; a Despertologia; a Autexperimentologia; a Heuristicologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Proexologia; a Holocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o inversor; o serenauta; o intermissivista; o laboratorista; o experimentador; o desperto; o evoluciólogo; o Serenão; o Serenão Australino.
Femininologia: a inversora; a serenauta; a intermissivista; a laboratorista; a experimentadora; a desperta; a evolucióloga; a Serenona; a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens serenissumus; o Homo sapiens
evoluciologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial Serenarium-invéxis = o resultante do empenho do
inversor voluntário iniciante participando do experimento laboratorial serenológico durante a fase
preparatória da proéxis; sinergismo avançado Serenarium-invéxis = o resultante do empenho do
inversor voluntário veterano participando do experimento laboratorial serenológico durante a fase
executiva da proéxis.
Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da aceleração da História Pessoal;
a cultura da lucidez consciencial; a cultura da autevolução; a cultura dos serenões.
Materialização. O laboratório conscienciológico Serenarium no campus de Invexologia, em Foz do Iguaçú, Paraná, inaugurado no dia 16 de junho de 2013, é exemplo materializado
do sinergismo invéxis-Serenarium.
Autovivência. Sob a ótica da Autexperimentologia, é comum durante a experiência laboratorial, a conexão do serenauta com o holopensene do serenismo, vivenciando diferentes experiências parapedagógicas, a exemplo, do paradidatismo da prescindência das mãos, estados elevados de eutimia, acalmia mental ou megaeuforização.
Megaencontro. Com base nos estudos da Serenologia, o Serenarium oferece oportunidade evolutiva ímpar para estabelecer contato com equipexes vinculadas aos Serenões. O desafio
do aproveitamento do megaencontro evolutivo crítico, a entrevista com o ser Serenão, meta do
inversor aos 40 anos de idade, associa-se à relativa serenidade do serenauta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo invéxis-Serenarium, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
Megaencontro crítico: Automegadiscernimentologia; Homeostático.
Paraterapêutica do Serenarium: Paraterapeuticologia; Homeostático.
Serenariologia: Experimentologia; Neutro.
Serenarium: Laboratoriologia; Homeostático.
Serenauta: Experimentologia; Neutro.
Sinergismo invexibilidade-liberdade: Invexologia; Homeostático.
Sinergismo reurbexológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
Sinergismo serenismo-Cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
Trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade: Predespertologia; Homeostático.
Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Verponarium: Verponologia; Homeostático.

O SINERGISMO INVÉXIS-SERENARIUM EXPÕE A REVERBERAÇÃO DA INTERASSISTÊNCIA ENTRE OS EXPERIMENTOS LABORATORIAIS DOS SERENAUTAS E A SUSTENTAÇÃO DOS DESEMPENHOS TARÍSTICOS INVEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em participar do Serenarium no campus da Invexologia? Se foi serenauta, quais os ganhos evolutivos advindos do experimento?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde
a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
página 22.
2. Ruiz, Virginia; Por que no Campus de Invexologia há um laboratório Serenarium?; Gestações Conscienciais; Revista; 166 p.; Vol. 5; N. 1; Associaçao Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
páginas 139 a 149.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 949.
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; 1microbiografia; 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 77, 1.522, 1.524
e 1.526.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 700.

V. R.
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SINERGISMO

LEITURA LÚCIDA–COMUNICAÇÃO
(COMUNICOLOGIA)

TARÍSTICA

I. Conformática
Definologia. O sinergismo leitura lúcida–comunicação tarística é o conjunto de efeitos
potencializadores, acrescentadores, convergentes e interassistenciais decorrentes do hábito mentalsomático de leitura seletiva, técnica e frequente, e o desempenho comunicativo sadio e cosmoético da conscin, homem ou mulher, resultando em qualificação da tarefa do esclarecimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie,
“ação coordenada de vários órgãos”, e esta do idioma Grego, synergía, “cooperação, ajuda”. Surgiu no século XX. O termo leitura deriva do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar;
escolher; revistar; fazer resenha; ler para si; ler em voz alta”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo lúcido deriva do mesmo idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XVI. A palavra comunicação procede do idioma Latim,
communicatio, “ação de comunicar; de partilhar: de dividir”, de communicare, “comunicar; por
em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Apareceu no Século XV.
O termo tarefa provém do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O vocábulo claro vem do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante;
iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu,
formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Interação sinérgica leitura lúcida–comunicação interassistencial.
2. Potencialização mútua leitura lúcida–comunicação esclarecedora.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo leitura lúcida–comunicação tarística,
sinergismo básico leitura lúcida–comunicação tarística e sinergismo avançado leitura lúcida–comunicação tarística são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Dissociação leitura lúcida–comunicação tarística. 2. Sinergismo leitura-comunicação.
Estrangeirismologia: o aproveitamento cosmoético do background consciencial; o upgrade comunicativo em virtude do investimento na leitura seletiva; a distribuição do know-how
intelectivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da comunicação interassistencial.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Comunicação. Na ordem prática, o que importa mais na convivialidade é a vivência
do trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo (Tridotaciologia)”.
2. “Leiturologia. Conversar com quem lê muito sempre vale a pena”. “Toda leitura
em anotada expande os dicionários cere rais do leitor”. “A leitura pode ser superficial, não levando ao aproveitamento real da conteudística. O ideal da leitura está no ato de adentrar o megafoco ideativo do texto, fixando o que se lê, desde o acento ao ponto final”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tares comunicativa; o holopensene pessoal da
Leiturologia; o holopensene pessoal da conscin leiturofílica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autodidactopensenes; a autodidactopensenidade;
a conexão ao holopensene da comunicabilidade sadia através da leitura esclarecedora; a retilinearidade autopensênica.
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Fatologia: a leitura enquanto categoria de comunicação; a atenção acurada; a associação
de ideias; o nivel da compreensão pessoal do texto lido; as anotações e o surgimento de neoideias
durante a leitura; a partilha da informação adquirida; a partilha do saber ampliando a construção
do conhecimento; a omnileitura; a maxicomunicabilidade; o repertório lexical da conscin; a linguagem culta; a terminologia técnica; a erudição e a polimatia voltadas à comunicação interassistencial; o abertismo mentalsomático; a polivalência comunicativa; a teática pessoal transformada
em informação assistencial; a distribuição da autocognição através da tarefa do esclarecimento;
o atributo da comunicabilidade constantemente atualizado por intermédio da leitura crítica; a fartura de artefatos do saber; a Era das Supercomunicações oferecendo inúmeras oportunidades de
autexposição cosmoética; a assistência tarística atacadista; o alcance ignorado das ideias veiculadas a partir das publicações pessoais; o curso Leitura Lúcida do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC) fomentando a criticidade e a seletividade na leitura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodesassedialidade mentalsomática; os insights extrafísicos a partir de leituras esclarecedoras; a autorrecuperação dos cons magnos; a plateia extrafísica da leitura tarística discernida; o amparo extrafísico de
função em prol da intelectualidade profícua; a expansão ideativa, patrocinada pelos amparadores
extrafísicos, através de metodologias paradidáticas; a necessidade da distribuição da paracognição
intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo leitura lúcida–comunicação tarística; o sinergismo leitor-autor; o sinergismo neuroléxico avançado–versatilidade tarística; o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência comunicativa; o sinergismo pensenização focada–
–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo autocognição útil–autodisponibilidade interassistencial; o sinergismo intraconsciencialidade-policarmalidade; o sinergismo intelecção-comunicação; o sinergismo da quantidade com qualidade.
Principiologia: o princ pio evolu do de “quem aprende deve ensinar”; o princípio da
verpon; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da comunicação interassistencial; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e muito a aprender; o princípio da retroalimentação mentalsomática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso dos vocábulos na
autexpressão.
Teoriologia: a teoria da Retribuiciologia; a teoria da exposição cognitiva; as teorias
conscienciológicas vivenciadas, compreendidas e exemplificadas.
Tecnologia: a técnica do índice pessoal inserida ao final do livro; as técnicas conscienciográficas fundamentadas na Interassistenciologia; a técnica da reserva de leitura; a técnica da
escrita terapêutica; a técnica do aprimoramento da autexpressão; a técnica do detalhismo planificador evolutivo; a técnica da sintaxidade.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na docência tarística.
Laboratoriologia: o trio de laboratórios mentaissomáticos (Holociclo, Holoteca e Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética;
os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento da comunicação oral;

20830

Enciclopédia da Conscienciologia

o efeito mentalsomático cosmoético da tares; o efeito da leitura discernida e técnica na gescon
esclarecedora; o efeito da leitura técnica na retilineridade pensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da leitura crítica; a geração de neossinapses a partir da exposição cosmoética das ideias.
Ciclologia: o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo interlocutório assistencial
tarístico.
Enumerologia: a leitura atenta; a leitura cosmovisiológica; a leitura detalhista; a leitura
enriquecedora; a leitura reflexiva; a leitura sadia; a leitura útil. A comunicação coerente; a comunicação produtiva; a comunicação madura; a comunicação prioritária; a comunicação profunda;
a comunicação terapêutica; a comunicação técnica.
Binomiologia: o binômio leitor lúcido–comunicólogo tarístico; o binômio compreender–fazer-se compreender; o binômio leitura técnica–qualificação dos desempenhos comunicativos; o binômio mentalsomaticidade-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação Leiturologia-Comunicologia; a interação conteúdo-forma
nos processos de comunicação interassistencial; a interação recuperação de cons–compartilhamento de cons; a interação ler-dialogar com o autor do texto; a interação leitura–associação de
ideias–comunicação; a interação leitura-autodidatismo.
Crescendologia: o crescendo intelectualidade teórica–intelectualidade teática; o crescendo das supercomunicações na vida moderna; o crescendo retilinearidade autopensênica–comunicação interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio palavra exata–contexto adequado–comunicação eficaz;
o trinômio dicionários cerebrais–articulação mental–versatilidade comunicativa; o trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico facilitador da interassistência mentalsomática.
Antagonismologia: o antagonismo leitura técnica / leitura literária; o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o antagonismo partilha do saber / sonegação do
saber.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin alfabetizada não ler; o paradoxo de a conscin
erudita não escrever.
Politicologia: a assistenciocracia; a intelectocracia; a mentalsomatocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à interassistencialidade comunicativa.
Filiologia: a intelectofilia; a leiturofilia; a interaciofilia; a comunicofilia; a bibliofilia;
a amparofilia; a verbaciofilia.
Fobiologia: a intelectofobia; a leiturofobia; a bibliofobia; a comunicofobia; a fobia da
autexpressão.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da mediocridade; a evitação da síndrome do
autodesperdício.
Maniologia: a mania de não ler; a mania de não escrever.
Mitologia: o mito da leitura passiva; o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de
nascença.
Holotecologia: a lexicoteca; a intelectoteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a pesquisoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a biblioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Leiturologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Lucidologia; a Taristicologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Assistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens lector; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo básico leitura lúcida–comunicação tarística = o vivenciado
nas intercomunicações na dimensão intrafísica; sinergismo avançado leitura lúcida–comunicação
tarística = o utilizado nas interlocuções multidimensionais.
Culturologia: a cultura da comunicabilidade tarística; a cultura de retribuição de aportes mentaissomáticos.
Taxologia. À luz da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 fatores ou variáveis capazes de favorecer o desenvolvimento do sinergismo leitura lúcida–comunicação tarística:
01. Apreensão: o nível de assimilação propiciado pela leitura atenta.
02. Autodidaxia: o nível de aprendizagem ocasionado pelo estudo por si mesmo.
03. Compreensão: o nível de entendimento proporcionado pela autocriticidade.
04. Erudição: o nível de instrução ou cultura adquiridos pela leitura crítica.
05. Estudo: o nível de expansão ideativa gerado pela leitura esclarecedora.
06. Experimentação: o nível de teática alcançado pela vivência prática.
07. Intenção: o nível de auxílio acarretado pela intelectualidade interassistencial.
08. Partilha: o nível de amparo oportunizado pelo conhecimento distribuído.
09. Poliglotismo: o nível de assistência ampliado pela comunicação em outros idiomas.
10. Polimatia: o nível de cultura pessoal dilatado pela leitura seletiva.
11. Reflexão: o nível de análise viabilizado pela leitura criteriosa.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo leitura lúcida–comunicação tarística, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
03. Conscin leiturofílica: Autolucidologia; Neutro.
04. Conscin semperaprendente: Autorreeducaciologia; Homeostático.
05. Crescendo leitor crítico–escritor tarístico: Conscienciografologia; Homeostático.
06. Intelectualidade interassistencial: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
08. Leitura: Leiturologia; Neutro.
09. Leitura terapêutica: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Leiturofilia crítica: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
12. Releitura das obras conscienciológicas: Teaticologia; Homeostático.
13. Reserva de leitura: Autocogniciologia; Neutro.
14. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
15. Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.

INVESTIR NO SINERGISMO LEITURA LÚCIDA–COMUNICAÇÃO TARÍSTICA FACILITA À CONSCIN TORNAR COMPREENSÍVEIS AS EXTENSÕES DO AUTOCONHECIMENTO NAS
INTERLOCUÇÕES ASSISTENCIAIS MULTIDIMENSIONAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na qualificação do hábito de ler e no desenvolvimento do atributo da comunicabilidade? Considera a interação leitura-comunicação potencializadora da tares?
Bibliografia Específica:
1. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 219 a 225.
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
385, 966 e 967.

A. F. C.
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SINERGISMO MATERPENSÊNICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo materpensênico é a potencialização interassistencial decorrente da conjugação dos pensenes predominantes de consciências, intra e / ou extrafísicas, não raro diferenciados, diversificados e singulares, contudo convergentes em função da contiguidade
megafocal de atividade ou projeto evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Apareceu
no Século XX. O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem do idioma Indo-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as línguas indoeuropeias”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva;
emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Sinergismo de pensenes predominantes. 2. Entrosamento sinérgico
de materpensenes. 3. Intercooperação sinérgica materpensênica. 4. Confluência sinérgica materpensênica.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo materpensênico, sinergismo materpensênico pontual e sinergismo materpensênico continuado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Assinergismo materpensênico. 2. Assinergismo de materpensenes.
3. Desentrosamento holopensênico. 4. Antipodia de materpensenes.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae do conscienciólogo potencializando a assistência em função do somatório de materpensenes autovivenciados; o rapport holopensênico;
o rapport interconscins; o rapport interconsciexes; o rapport consciex-conscin; o Acoplamentarium; o Autopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à materpensenidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Materpensenes
arrolam holopensenes.
Ortopensatologia: – “Sinergismos. Se você mantém a intencionalidade hígida, começa a identificar os detalhes dos sinergismos em tudo em sua existência, a partir da potencialização
asdia promovida pelos amparadores extrafísicos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cooperação interassistencial; o holopensene
pessoal da tares; o materpensene sendo a síntese pensênica do holopensene pessoal; a convergência dos materpensenes de compassageiros evolutivos; a conjugação de holopensenes diversificados sobrepostos no mesmo campo interassistencial; o materpensene predominante no holopensene pessoal marcando o valor evolutivo consciencial; os materpensenes comuns; os materpensenes
diversos; os materpensenes divergentes; a sustentabilidade do holopensene interassistencial pela
equipex; o aprendizado grupal em prol de atmosfera pensênica maximizada para a interassistência; a manutenção funcional do holopensene tarístico; o holopensene aglutinador de assistíveis;
o materpensene universalista da Cognópolis, atrator de assistidos e assistentes; a saturação idea-
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tiva do holopensene em prol do esclarecimento grupal; a potencialização tarística do ambiente intrafísico fixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados; o holopensene da grupalidade traforista; os ensaios teáticos de fixação do holopensene da intercooperação; o holopensene
da intercompreensão; o holopensene do respeito mútuo; o holopensene da anticonflitividade grupal; o holopensene sinérgico neoparadigmático; o materpensene dos autores mentaissomáticos;
o materpensene dos autores e autorandos; o holopensene sinérgico dos conscienciografologistas;
o holopensene sinérgico dos neoenciclopedistas; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os
grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene do epicon lúcido; o materpensene pessoal do
assistido; a adequação paratecnológica à demanda dos assistidos; a Paratecnologia Interassistencial potencializando o holopensene; a retilinearidade pensênica preponderante; o entrosamento
holopensênico com os fluxos do Cosmos; a potencialização do campo interassistencial a partir da
coesão grupal; o holopensene da Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico;
o gap entre o padrão ortopensênico grupal de atividade interassistencial amparada e a cotidianidade; a retilinearidade autopensênica qualificando a rotina assistencial; a amplitude da convergência
e afinidade dos materpensenes entre as consciências, aumentando os entrosamentos evolutivos
produtivos do grupo, seja equipin ou equipex; o holopensene sinérgico da desperticidade; a megafocagem da materpensenidade cosmoética.
Fatologia: a sincronicidade seriexológica da união grupal pelos trafores; as afinidades
conscienciais; as afinidades grupais; as afinidades interinstitucionais; as atividades interinstitucionais em prol da excelência tarística; os projetos suprainstitucionais justificados pelo interesse comum; a coesão grupal em prol de objetivos comuns; os cursos em parceria entre Instituições
Conscienciocêntricas (ICs); a potencialização dos resultados a partir da convergência de megainteresses; a convergência de intermissivistas; a convergência neoideativa; a convergência de cláusulas cosmoéticas; a convergência maxiproéxica; a convergência do passado comum; a convergência da intencionalidade cosmoética; o reencontro intergeracional; o fato de poucos poderem
fazer muito, quando cosmoéticos; o vínculo consciencial fortalecendo a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o entrosamento cronêmico assistencial entre os
cursos conscienciológicos e as dinâmicas parapsíquicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aglutinação multidimensional de consciências multisseculares afins; o entrosamento ao fluxo do Cosmos; a conjugação de esforços interdimensionais; as parassincronicidades; os cursos de campo conscienciológicos; os parafatos interconectados aos fatos; as paraocorrências; o exemplarismo da equipex; as
diversas dimensões conscienciais coexistentes de modo sinérgico; o acesso holomnemônico; a retrovida de outrem potencializando o acesso a retrovivência pessoal; o passado comum potencializando os resultados interassistenciais grupais; o acionamento do recurso das Centrais Extrafísicas; a equipex disponibilizando a Central Extrafísica sob medida para a assistência prioritária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo materpensênico; o sinergismo gerado pela harmonização dos holopensenes; o sinergismo decorrente da harmonização das energias conscienciais
(ECs); o sinergismo pensênico entre líderes; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo grupocármico em prol da restauração evolutiva; a recomposição grupocármica pelo sinergismo proexológico dos trafores; o sinergismo materpensene–megatrafor–holopensene existencial; o sinergismo autopensenização-magnointeresse.
Principiologia: o princípio da retroalimentação pensênica cosmoética; o autorreforço
ou realimentação sendo o princípio essencial do holopensene; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da conservação autocognitiva multisseriexológica.
Codigologia: as cláusulas comuns entre os códigos pessoais de Cosmoética (CPC) promovendo afinidades evolutivas.
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Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria da materpensenidade; a teoria da
reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário; a teoria-líder embasando o paradigma de qualquer Ciência e o materpensene dentro da grupalidade consciencial correspondente.
Tecnologia: as paratécnicas em prol da ampliação do materpensene cognitivo interdimensional.
Voluntariologia: a implantação e sustentação do materpensene conscienciológico nas
Instituições Conscienciocêntricas pelo corpo de voluntários interassistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas.
Efeitologia: o efeito das evocações no afluxo de sinergismos; o efeito sinérgico da ortopensenidade grupal; os efeitos autevolutivos dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos dos holopensenes no clima interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica pessoal,
grupal, ambiental e planetária objetivando a interassistencialidade; os efeitos homeostáticos da
autopensenização interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses integradas às paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo megatrafor-materpensene.
Enumerologia: os materpensenes amparados; os materpensenes megafocais; os materpensenes atratores; os materpensenes proéxicos; os materpensenes traforistas; os materpensenes
universalistas; os materpensenes policármicos.
Binomiologia: o binômio holopensene intrafísico–holopensene extrafísico; o binômio
paratecnicidade da equipex–paratecnicidade da equipin; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal; o binômio autopensenes-holopensene.
Interaciologia: a interação autopensene-holopensene.
Crescendologia: o crescendo materpensene patológico-materpensene homeostático.
Trinomiologia: o trinômio verbete neoenciclopédico–curso conscienciológico–dinâmica
parapsíquica; o trinômio caligrafia-digitação-publicação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio interpensenização-intercompreensão-intercooperação; o trinômio princípio da
inseparabilidade grupocármica–princípio da ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio intercooperação-interconfiança-interaprendizagem.
Polinomiologia: o megafoco do polinômio artigo-verbete-livro-tratado.
Antagonismologia: o antagonismo convergência de megainteresses / conflito de interesses; o antagonismo consciência egocármica / consciência grupocármica; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holopensênica; o antagonismo holopensene homeostático / holopensene nosográfico.
Paradoxologia: o paradoxo da convergência de megainteresses entre holopensenes
diversificados.
Politicologia: o materpensene da Liberologia próprio da democracia pura.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta interassistencial; a lei do maior esforço para a eliminação de qualquer tendência a pactos de mediocridade.
Filiologia: o holopensene da neofilia atuando contra a estagnação evolutiva.
Fobiologia: a superação da conviviofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da subestimação.
Maniologia: a mania da autexclusão patológica.
Mitologia: o mito da solidão.
Holotecologia: a sinergeticoteca; a materpensenoteca; a convivioteca; a socioteca;
a energeticoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Sinergismologia; a Holopensenologia;
a Materpensenologia; a Mentalsomatologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Evocaciologia; a Amparologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o materpensenista; o holopensenólogo; o acoplamentista; o amparador
intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o 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 projetor consciente; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a materpensenista; a holopensenóloga; a acoplamentista; a amparadora
intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a 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 projetora consciente; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens materpensenator;
o Homo sapiens materpensenologus; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens synchronicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens maxiproexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo materpensênico continuado = aquele dos assistentes e assistidos participantes de dinâmica parapsíquica semanal; sinergismo materpensênico pontual = aquele
dos assistentes e assistidos participantes de curso de campo conscienciológico esporádico.
Culturologia: a Holoculturologia da Autopensenologia; a Multiculturologia da Holopensenologia; a eliminação da cultura da competição; a cultura da grupalidade; a integração entre as multiculturas milenares individuais.
Diversidade. Atinente à Paradigmologia, a transposição conscienciológica inserindo
jargões de diferentes profissionais pode atuar ao modo de atrator cosmoético para os novos intermissivistas, ainda não integrados ao materpensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Tecnicidade. Segundo a Amparologia, o investimento dos amparadores extrafísicos nos
intermissivistas especialistas técnicos mantém importante rede de materpensenes impulsionadores
da neociência Conscienciologia.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 40 tipos de materpensenes traforinos,
presentes na CCCI, agrupados pelas respectivas especialidades afins, passíveis de promover o sinergismo materpensênico, intra ou intergrupal:
01. Acoplamentologia: o materpensene das equipes do Acoplamentarium.
02. Administraciologia: o materpensene dos administradores dos organismos da CCCI.
03. Amparologia: o materpensene dos amparadores extrafísicos de função.
04. Bibliologia: o materpensene dos editores da CCCI.
05. Comunicologia: o materpensene dos comunicadores e comunicólogos.
06. Conscienciocentrologia: o materpensene dos coordenadores de ICs.
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07. Conscienciografologia: o materpensene dos autores mentaissomáticos e conscienciografologistas.
08. Conscienciometrologia: o materpensene dos conscienciômetras.
09. Consciencioterapeuticologia: o materpensene dos consciencioterapeutas.
10. Conviviologia: o materpensene dos conviviólogos.
11. Cosmoeticologia: o materpensene dos cosmoeticistas.
12. Direitologia: o materpensene dos advogados.
13. Docenciologia: o materpensene dos professores dos cursos de Conscienciologia.
14. Epiconologia: o materpensene dos epicons.
15. Experimentologia: o materpensene dos autopesquisadores laboratoristas.
16. Generalismologia: o materpensene dos conscienciólogos generalistas.
17. Gruporrevezamentologia: o materpensene dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia
da Conscienciologia.
18. Holociclologia: o materpensene dos mantenedores e usuários do Holociclo.
19. Holotecologia: o materpensene dos mantenedores e bibliotecários da Holoteca.
20. Interparadigmologia: o materpensene dos doutores da Conscienciologia.
21. Invexologia: o materpensene dos invexólogos e inversores existenciais.
22. Laboratoriologia: o materpensene das equipes de laboratórios conscienciológicos.
23. Lexicologia: o materpensene dos lexicólogos e lexicógrafos.
24. Liderologia: o materpensene dos líderes da Cognópolis.
25. Neologia: o materpensene dos neologistas.
26. Paradireitologia: o materpensene dos paradireitólogos e paradiplomatas.
27. Parapedagogiologia: o materpensene dos docentes e turma de curso conscienciológico.
28. Parapercepciologia: o materpensene dos coordenadores dos cursos de campo.
29. Parapsiquismologia: o materpensene das equipins das dinâmicas parapsíquicas.
30. Politicologia: o materpensene dos politicólogos.
31. Preparaciologia: o materpensene dos pré-tenepessistas, pré-docentes e pré-autores.
32. Proexologia: o materpensene dos proexólogos e proexistas.
33. Projeciologia: o materpensene dos projetores lúcidos.
34. Recexologia: o materpensene dos recexologistas.
35. Reeducaciologia: o materpensene dos alunos de Conscienciologia.
36. Tenepessologia: o materpensene dos tenepessistas.
37. Tertuliariologia: o materpensene das equipes do Tertuliarium.
38. Tertuliologia: o materpensene dos tertulianos e teletertulianos.
39. Verbetologia: o materpensene dos verbetólogos e revisores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
40. Voluntariologia: o materpensene dos voluntários da tares.
Diversidade. Considerando a Pesquisologia, a estratégia da diversidade de especialidades, decompondo o corpus de conhecimentos conscienciológicos, promove aprofundamento
e multiplicação extensiva do paradigma consciencial, a partir de materpensenes grupais bem delineados e promissores quanto à interassistência integrada.
Bissociações. Consoante a Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 tipos de bissociações interdisciplinares, passíveis de gerar o sinergismo materpensênico:
01. Autoconscienciometrologia e Autoconsciencioterapeuticologia.
02. Autopesquisologia e Autoconscienciometrologia.
03. Conscienciografologia e Enciclopediologia.
04. Conscienciografologia e Publicaciologia.
05. Cosmoeticologia e Parapoliticologia.
06. Enciclopediologia e Holociclologia.
07. Extraterrestriologia e Pararreurbanologia.
08. Invexologia e Ressomatologia.
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09.
10.
11.
12.

Paradireitologia e Cosmoeticologia.
Projeciologia e Parapercepciologia.
Reeducaciologia e Parapedagogiologia.
Seriexologia e Proexologia.

Coesão. No âmbito da Maxiproexologia, a coesão grupal holopensênica constitui barreira de proteção cosmoética, a partir da união pelos trafores.
Singularidade. Por meio da Experimentologia, a efetividade da tares, embasada no
exemplarismo sinérgico interpares, retroalimenta os respectivos materpensenes, fomentando multidimensionalmente a autoridade vivencial singular de cada microuniverso consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo materpensênico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
03. Coesão grupal maxiproexológica: Maxiproexologia; Homeostático.
04. Coexistência sinérgica: Evoluciologia; Homeostático.
05. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Convergência de megainteresses: Pararreurbanologia; Homeostático.
07. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
08. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Holopensenograma: Holopensenologia; Neutro.
10. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
11. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
12. Materpensene: Materpensenologia; Neutro.
13. Materpensene atrator: Materpensenologia; Neutro.
14. Materpensene predominante: Materpensenologia; Neutro.
15. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

O SINERGISMO MATERPENSÊNICO, PARADOXALMENTE
REFORÇADO PELAS DIFERENÇAS MARCANTES E SINGULARES, INTRACONSCIENCIAIS E GRUPAIS, POSSIBILITA
A EFETIVAÇÃO ABRANGENTE DA TARES POLICÁRMICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a harmonia holopensênica em prol da
qualificação interassistencial? Já vivenciou o sinergismo materpensênico propiciado pelas atividades paradidáticas da Cognópolis?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 334 e 809.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 132.
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
1.546 e 1.547.
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SINERGISMO MEDICINA-CONSCIENCIOFILIA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo Medicina-conscienciofilia é a dinamização evolutiva através
do exercício da profissão médica associada ao interesse e à valorização multidimensional e holossomática das consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários orgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra Medicina provém do idioma Latim, medicina, “Arte de curar; Medicina;
medicamento; remédio”. Apareceu no Século XV. O vocábulo consciência procede do mesmo
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciencia; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no
Século XIII. O elemento de composição filia deriva do idioma Grego, philos, “amigo; querido;
queredor; agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Sinergismo profissão médica–altruísmo. 2. Sinergismo Medicina–
–gostar de gente. 3. Medicina Consciencial. 4. Antropofilia médica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo Medicina:
Aeromedicina; Biomedicina; Geomedicina; Holomedicina; medicinal; medicinar; medicineiro;
medicines; medicinofilia; Medicinologia; medicinoteca; Nanomedicina; Paramedicina; retromedicina; Telemedicina.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo Medicina-conscienciofilia, sinergismo
inato Medicina-conscienciofilia e sinergismo planejado Medicina-conscienciofilia são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Sinergismo Medicina-biofilia. 2. Sinergismo patológico charlatanismo-egoísmo. 3. Binômio Medicina-misantropia.
Estrangeirismologia: o primum non nocere; o front da assistência; o rapport interconsciencial; o curriculum vitae assistencial; a open mind do assistente; a valorização do background
vivencial do assistido; a sofisticação do know-how interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade.
Citaciologia: – É muito mais importante saber que tipo de paciente tem a doença do
que o tipo de doença que a pessoa tem (William Osler, 1849–1919).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da homeostasia; a estruturação pensênica no raciocínio clínico; o ato de pensar bem dos outros criando
holopensene pessoal homeostático; o holopensene da autoprofilaxia; os interaciopensenes; a interaciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os autopensenes focados no assistido; a autopensenização interassistencial.
Fatologia: o acolhimento interassistencial; a despreconceituação; o peito aberto; a aceitação do outro como primeiro passo para ajudá-lo a melhorar; a abertura para ser assistido quando
na condição de interassistente; a empatia; o heterorrespeito; o paciente difícil sendo o mais necessitado de auxílio e exigindo mais habilidades assistenciais; o médico aprendendo com o paciente;
as histórias de vida educativas auscultadas no consultório; o apoio ao cuidador; o tempo disponível para o atendimento; o local de poder do médico; o ambiente maceteado para a assistência;
o ambiente acolhedor; o gancho assistencial; a mecanização e impessoalização da Medicina;
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o médico enquanto remédio; a medicalização da Medicina; a tecnificação da Medicina;
a qualificação da relação médico-paciente; as interferências na relação médico-paciente; o exame
físico como fator de aproximação entre médico e paciente; a consulta olho no olho; a importância
do engajamento do paciente na melhora da própria saúde; a descensão cosmoética; a Medicina
à beira do leito; o aprendizado para o médico quando paciente; o macrossoma; o fato de alguns
pacientes desejarem a reprimenda do médico; a falibilidade médica; os sintomas psicossomáticos;
as psicoterapias; o histrionismo ao modo de ferramenta médica; a cura pela palavra; a autocura
sendo a única cura real.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo de função; a intuição extrafísica; a telepatia; o amparo do assistido; o ato incomum praticado em consequência à inspiração extrafísica; a instalação de campo energético na sala de atendimento; as
energias curativas; a desassim entre e após os atendimentos; a sinalética energética e parapsíquica
mapeada em consultório; as sincronicidades parapsíquicas ocorridas em serviço congruentes com
o tema de pesquisa e a especialidade da autoproéxis; o ato de colocar a lista de pacientes na tenepes; a ofiex ao modo de hospital extrafísico; o desassédio durante a consulta médica; a busca da
vivência da megafraternidade; as intuições extrafísicas sobre a etiologia das patologias de determinado paciente; as retrovidas na profissão médica predispondo maior desenvoltura na existência
atual; o médico na vida pregressa amparando outros médicos após a dessoma; o médico se capacitando para a recepção extrafísica das consciexes recém dessomadas; a tenepes do médico auxiliando na dessoma do paciente; a relação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) com a profissão atual;
os reencontros multisseculares no consultório médico; o parafato de todos sermos, a rigor, consciexes; os retrossomas; as retrogenéticas; as retrodoenças.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Medicina-conscienciofilia; o sinergismo Medicina Ocidental–Medicina Tradicional Chinesa (MTC); o sinergismo tenepes-Medicina; o sinergismo empatia–conhecimento técnico; o sinergismo patológico consciência doente–soma doente.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da evolução consciencial; o princípio de não assacar aos
outros a responsabilidade pela saúde pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do médico; o código de ética médica ao modo de código grupal de Cosmoética (CGC) esboçante.
Teoriologia: a teoria da evolução grupal das consciências; a teoria de retrodessoma poder influenciar o novo soma.
Tecnologia: as técnicas de anamnese; as técnicas de observação; a técnica da assimilação simpática; a técnica do acoplamento áurico; a técnica de assimilação de trafores;
a técnica da recin; a técnica da recéxis.
Voluntariologia: a aplicação da conscienciofilia no Apoio a Voluntários e Alunos
(AVA); o trabalho médico voluntário na Socin; o voluntariado na função de médico durante os
cursos da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico do EV;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito das reuniões clínicas interdisciplinares na maximização do tratamento; o efeito placebo; o efeito Hawthorne; o efeito dos autopensenes na saúde somática;
o efeito do acolhimento no processo terapêutico; o efeito na abordagem clínica quando se olha
o paciente sendo consciência multidimensional; o efeito do entendimento do paradigma consciencial no trabalho diuturno.
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Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do aprendizado na interação consciencial;
as neossinapses necessárias para as reciclagens referentes aos cuidados com o soma.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) interferindo na saúde somática.
Enumerologia: o sinergismo Medicina-altruísmo; o sinergismo Medicina-beneficência;
o sinergismo Medicina-benignidade; o sinergismo Medicina-humanitarismo; o sinergismo Medicina-generosidade; o sinergismo Medicina-fraternidade; o sinergismo Medicina-consciencialidade.
Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio assim-heterodiagnóstico; o binômio tares-conscienciofilia; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio
genética-paragenética; o binômio admiração-discordância; o binômio linguagem verbal–linguagem não verbal.
Interaciologia: a interação médico-paciente; a interação médico generalista–médico especialista; a interação amparador de função–amparador do assistido.
Crescendologia: o crescendo planeta-hospital–planeta-escola.
Trinomiologia: o trinômio pessoa certa–lugar certo–atitude certa.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-heteropesquisa-heterodiagnóstico; o polinômio interassistencial acolhimento–orientação–encaminhamento–follow-up.
Antagonismologia: o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo saúde / doença.
Paradoxologia: o paradoxo evidente na condição do médico misantropo; o paradoxo do
paciente desassediando o ambiente; o paradoxo da especialidade médica generalista; o paradoxo de a profilaxia ser a melhor terapêutica; o paradoxo de o sistema público necessitar de programa específico para humanização do atendimento em saúde; o paradoxo consciência eterna–
–soma perecível; o paradoxo de ao entender o outro aprendermos mais sobre nós mesmos.
Politicologia: as políticas públicas de saúde.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a reciclofilia; a sociofilia; a interassistenciofilia;
a antropofilia; a fraternofilia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome de burnout; o fraternismo anulando a síndrome do jaleco branco; a superação da síndrome do ph.deus; o descarte da síndrome do ansiosismo;
a experiência descortinando a síndrome da apriorismose; a evitação da síndrome do salto alto;
a síndrome do autismo prejudicando a relação médico-paciente.
Mitologia: o mito do remédio milagroso; o mito do remédio resolver tudo; o mito do
remédio dispensar a reciclagem pessoal; o mito do médico saber tudo; o mito da superioridade
do assistente; o mito da pílula da felicidade; o mito da verdade absoluta.
Holotecologia: a assistencioteca; a ciencioteca; a coerencioteca; a comunicoteca;
a conscienciometroteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca; a medicinoteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Medicina; a Medicina de Família e Comunidade; a Acupuntura; a Homeopatia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Exemplologia;
a Desassediologia; a Pararreurbanologia; a Conscienciometrologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Somatologia; a Macrossomatologia; a Parageneticologia; a Retrossomatologia.
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 interassistencial; o ser desperto; a equipe multiprofissional.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o assistido; o paciente; o evoluciente; o assistente; o intermissivista; o tenepessista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o comunicólogo; o conviviólogo; o proexólogo; o reeducador; o exemplarista; o cuidador;
o voluntário; o parapercepciologista; o acoplamentista; o epicon; o ofiexista; o médico; o médico
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especialista; o médico generalista; o profissional da saúde; o amparador de função; o amparador
do(a) assistido(a); o amparador do(a) assistente.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a assistida; a paciente; a evoluciente; a assistente;
a intermissivista; a tenepessista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a comunicóloga; a convivióloga; a proexóloga; a reeducadora; a exemplarista; a cuidadora;
a voluntária; a parapercepciologista; a acoplamentista; a epicon; a ofiexista; a médica; a médica
especialista; a médica generalista; a profissional da saúde; a amparadora de função; a amparadora
do(a) assistido(a); a amparadora do(a) assistente.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens exemplarissimus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens energovibrator; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inato Medicina-conscienciofilia = aquele aplicado espontaneamente pela conscin médica; sinergismo planejado Medicina-conscienciofilia = aquele aplicado de maneira lúcida e programada pela conscin médica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo Medicina-conscienciofilia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agente comunitário multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Beneficência: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Conscienciatra: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
07. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
09. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Pergunta desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
14. Princípio da compreensão interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Vínculo terapêutico: Interassistenciologia; Neutro.

A PRÁTICA DA MEDICINA É MEGAOPORTUNIDADE PARA
O APRIMORAMENTO INTERASSISTENCIAL INTRAFÍSICO,
PRINCIPALMENTE QUANDO POTENCIALIZADA ATRAVÉS
DA VALORIZAÇÃO DA CONSCIENCIALIDADE DO OUTRO.

Enciclopédia da Conscienciologia

20843

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a qualidade e a extensão do próprio
interesse pelas outras consciências? A Interassistenciologia já é palavra de uso corrente no vocabulário profissional pessoal?
L. E.
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SINERGISMO

MICROCOSMOS-MACROCOSMOS
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo microcosmos-macrocosmos é a expansão ou amplificação
cosmovisiológica propiciada pelo confronto de determinada realidade micro com outra de grandeza macro, ambas apresentando algum grau de similaridade ou equivalência fenomênica, complementando-se ou interpenetrando-se, ao modo de partes do mesmo todo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie,
“ação coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no Século XX. O prefixo micro deriva do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos e Medidas em
1960, equivalendo a 1 multiplicador 10-6. O termo cosmos procede também do idioma Grego,
kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Apareceu em 1563. O primeiro elemento de
composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no
Século XIX. O segundo elemento de composição macro deriva igualmente do idioma Grego, makrós, “comprido; longo; grande”. Apareceu na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Sinergismo microcosmo-macrocosmo. 2. Sinergismo microuniverso-macrouniverso. 3. Sinergismo das abordagens micro-macrouniversais. 4. Convergência autocognitiva microcosmos-macrocosmos.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo microcosmos-macrocosmos, sinergismo mínimo microcosmos-macrocosmos e sinergismo máximo microcosmos-macrocosmos são
neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Microcosmos. 2. Macrocosmos. 3. Monovisão microscópica.
4. Monovisão macroscópica.
Estrangeirismologia: a Weltanschauung expandida; o start cosmovisiológico; o analogical thinking; o upgrade autocognitivo; as repetições ad aeternum de padrões; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às associações de ideias magnas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Cosmos:
repetições infinitas. Aprendamos a enxergar.
Ortopensatologia: – “Bactéria. O dia que entendermos melhor as realidades maiores da
bactéria, entenderemos a causa primária do Cosmos”.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade cosmovisiológica; o holopensene
da Autopesquisologia; a ampliação do holopensene pessoal; os neopensenes; a neopensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os omnipensenes; a omnipensenidade; o abertismo autopensênico; o posicionamento pensênico da tábula rasa; a flexibilidade pensênica; a ousadia pensênica; a autorganização pensênica; a retilinearidade pensênica;
a autopensenização carregada no pen; a autopensenização polifásica; a autopensenização cosmorâmica; os elos da corrente das autopensenizações; a coesão íntima da maxipensenização; a maxiamplitude autopensênica.
Fatologia: a potencialização autocognitiva das abordagens micro-macrocósmicas;
a apreensão do grande a partir da observação do pequeno e vice-versa; a expansão cosmovisioló-
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gica a partir do estudo das dimensões microscópicas; a ampliação da mundividência a partir do
estudo das dimensões macroscópicas; as analogias favorecendo os extrapolacionismos mentaissomáticos; a percepção das influências recíprocas entre microcosmos e macrocosmos; a repetição
de padrões no Universo; a geometria fractal em a Natureza; a parte representada pelo todo e o todo presente na parte; o soma codificado na molécula de DNA; a árvore dormente na semente;
o Serenão latente no vírus; os mundos dentro de mundos; os ecossistemas interpenetrantes; o microcosmos microbiano no interior de cada ser vivo; os microuniversos quântico e molecular compondo a matéria visível; a configuração do átomo semelhante a do sistema planetário; os sistemas
estelares formando as galáxias e estas o Cosmos; a hipótese dos bilhões de Universos multipolares; a multiplicidade de ecossistemas terrestres repletos de vida, reportando aos infinitos mundos
habitados; a existência dos microrganismos extremófilos demonstrando a factualidade de vida extraterrestre exótica; o abandono da visão pessoal monodimensional; a percepção da interatividade,
interdependência e complementaridade entre os elementos do Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) cosmoético, na condição de
chave geral do Cosmos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal orientando as autopesquisas; as extrapolações parapercepciológicas; os bilhões de dimensões existenciais interpenetrantes;
as possibilidades pesquisísticas multidimensionais nas miríades de distritos cósmicos; as exoprojeções educativas sobre a evolução no micro e no macrocosmos; o parapsiquismo aplicado às medidas interplanetárias; o trabalho assistencial dos amparadores extrafísicos abrangendo o micro
e o macrocosmos; a paracosmovisão cosmoconscienciológica da Consciex Livre (CL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo microcosmos-macrocosmos; o sinergismo atomização-exaustividade; o sinergismo pesquisa-leitura-reflexão; o sinergismo entre os veículos do holossoma propiciando a expansão da autopensenização; o sinergismo dos atributos conscienciais
potencializando a autopensenização.
Principiologia: o princípio de a autevolução reduzir as limitações cognitivas quanto ao
Cosmos; o princípio mateológico das microrrealidades e macrorrealidades multidimensionais infinitas; o princípio de quanto mais conhecimento, melhor; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: o código universal da Moral Cósmica.
Teoriologia: a teoria do Caos; a teoria da coerência aplicada à autopensenização; a teática da autorganização imaginativa.
Tecnologia: a técnica da exaustividade com detalhismo (o telescópio com microscópio);
a técnica do cosmograma; a técnica da holanálise; a técnica pangráfica; a técnica da comparação; as técnicas projetivas; a técnica da omninteração energética com todos os seres, do vírus
à CL; a técnica de pensenizar grande.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da
Cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia;
o Colégio Invisível da Cogniciologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Autodidaticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito fractal; o efeito matriosca; o efeito de expansão cosmovisiológica
das abordagens micro-macro; o efeito esclarecedor das associações ideativas; o efeito halo das
neoverpons.
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Neossinapsologia: a cadeia heurística de geração de neossinapses; as neossinapses adquiridas a partir da acumulação de saberes; as paraneossinapses criadas a partir dos extrapolacionismos mentaissomáticos e parapsíquicos.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo virtuoso analisar-comparar-interpretar.
Enumerologia: a autopesquisa verponológica; a acrobacia mentalsomática; a dicionarização cerebral; o raciocínio analógico; a abordagem atacadista; a extrapolação cognitiva; a cosmovisão heurística.
Binomiologia: o binômio miniescalas-maxiescalas; o binômio Atomística-Astronomia;
o binômio Microbiologia-Astrobiologia; o binômio consciência-Cosmos; o binômio especialismo-generalismo; o binômio microuniverso intraconsciencial–macrouniverso extraconsciencial;
o binômio senso de perspectiva–intercomplementariedade ideativa.
Interaciologia: as interações interdisciplinares; a interação autopesquisa-neocognição;
as interações percepções-parapercepções; as interações microbiotas-ecossistemas; as interações
conscins-planetas; as interações consciexes-comunexes; a compreensão da holointeração entre os
componentes do Cosmos.
Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico de acordo com o grau de evolutividade
da consciência; o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo especulação-hipótese-teoria; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo submicroscópico-microscópico-macroscópico-telescópico; o crescendo microrganismo-macrorganismo; o crescendo átomo-molécula-matéria.
Trinomiologia: o trinômio consciência poliédrica–Universo multipolar–multidimensões; o trinômio cógnito-incógnito-incognoscível; o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio similaridades–interatividade–intercorrelações–bissociações–conexões sutis; o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo minúsculo / imenso; o antagonismo monovisão / visão multipolar; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia.
Paradoxologia: o paradoxo de o aprofundamento dos estudos sobre o mundo microscópico predispor reflexões macro sobre a consciência e o Cosmos; o paradoxo de a cosmovisão
planetária patrocinar a cosmovisão intraconsciencial; o paradoxo do todo contido na parte;
o paradoxo de o detalhismo levar à cosmovisão; o paradoxo de o microcosmo ocupar o mesmo
espaço físico do macrocosmo; o paradoxo de o macrocosmos poder ser tão invisível ao olho humano quanto o microcosmos; o paradoxo de a simplicidade poder ser complexa; o paradoxo da
autopensenização híbrida micro e macrovisiológica.
Politicologia: a mentalsomatocracia; a cientificocracia; a cognocracia; a polimatocracia;
a lucidocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis do fluxo do Cosmos; a semelhança de leis regendo o micro e o macrocosmos; as leis da Natureza; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a neofilia; a intelectofilia; a cienciofilia; a pensenofilia; a bibliofilia; a heuristicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a ausência da autocogniciofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da mesmice consciencial castradora das
ideias originais.
Mitologia: o mito do acaso.
Holotecologia: a pesquisoteca; a neopensenoteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a matemoteca; a microbioteca; a extraterrestroteca; a cosmoteca; a cosmovisioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Autocogniciologia; a Holoculturologia;
a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Extrapolaciologia; a Intrafisicologia; a Extraterrestriologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Cosmoconscienciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a CL.
Masculinologia: o autopesquisador; o cientista; o filósofo; o escritor; o profissional generalista-especialista; o cosmanalista; o detalhista; o prospectivista; o portador de dicionário cerebral analógico; o verponista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;
o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o parapsíquico; o projetor
consciente; o amparador extrafísico; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o verbetólogo;
o verbetógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o homem de visão; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a autopesquisadora; a cientista; a filósofa; a escritora; a profissional generalista-especialista; a cosmanalista; a detalhista; a prospectivista; a portadora de dicionário cerebral analógico; a verponista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a parapsíquica; a projetora consciente; a amparadora extrafísica; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a verbetóloga;
a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana; a mulher de visão; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens cognitor; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens
pangraphicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens
hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo mínimo microcosmos-macrocosmos = a expansão cosmovisiológica vivenciada pela conscin, ao entrever a mesma ordem oculta perpassando fenômenos de
grandezas micro e macro, no Universo Intrafísico; sinergismo máximo microcosmos-macrocosmos = a omnivisão extrafísica da Consciex Livre (CL), abarcando simultaneamente o micro e o macrocosmos multidimensional.
Culturologia: a cultura da Maxicosmovisiologia; a cultura da Tudologia; a cultura multidisciplinar; o atacadismo cultural; a cultura multidimensional; a cultura conscienciológica da
Holopesquisologia; a cultura da Autodidaticologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo microcosmos-macrocosmos, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Autoconscientização cosmológica: Cosmovisiologia; Neutro.
04. Autopensenização analógica: Autopensenologia; Homeostático.
05. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
09. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Megaparadoxo da ilusão intrafísica: Omnidiscernimentologia; Nosográfico.
Megaparadoxo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Microbiota: Interdependenciologia; Neutro.
Ponto cosmovisiológico: Cosmovisiologia; Homeostático.
Rede interativa de verpons: Verponologia; Homeostático.

A CONFLUÊNCIA DAS ABORDAGENS PESQUISÍSTICAS MICRO E MACROCÓSMICAS POTENCIALIZA A AUTOPENSENIDADE HEURÍSTICA DA CONSCIN, PREDISPONDO AS EXTRAPOLAÇÕES AUTOCOGNITIVAS COSMOVISIOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve interesse em estudar as semelhanças,
equivalências e / ou complementaridade entre fenômenos do micro e macrocosmos? Qual a amplitude cosmovisiológica das pesquisas pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Bellavite, Paolo; Medicina Biodinâmica: A Força Vital, suas Patologias e suas Terapias (Biodinamica:
Basi Fisiopatologiche e Tracce di Metodo per una Medicina Integrata); pref. Paulo M. F. Araújo; revisoras Maria Lucia
A. Maier; et al.; trad. Graciela Alicia Martínez Carrizo; 408 p.; 3 partes; 10 seções; 72 caps.; 16 citações; 24 diagramas;
1 E-mail; 92 enus.; 11 esquemas; 52 gráfs.; 5 ilus.; 5 tabs.; 1 website; 83 notas; 589 refs.; 21 x 14 cm; br.; Papirus;
Campinas, SP; 2002; páginas 75, 83 a 86.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do
Holociclo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos.
650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 174, 545 e 1.211.
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 267.
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; página 176.
Webgrafia Específica:
1. Fey, Franciele; & Rosa, Jarbas André da; Teoria do Caos: a Ordem na Não-linearidade; Artigo; Universo
Acadêmico; Revista; Anuário; Vol. 5; N. 1; 8 citações; 2 E-mails; 5 enus.; 1 fórmula; 1 gráf.; 14 ilus.; 2 microbiografias;
2 tabs.; 1 website; 13 refs.; 7 webgrafias; Taquara, RS; Jan-Dez, 2012; páginas 217 a 232; disponível em:
<https://www2.faccat.br/portal/sites/default/files/ckeditorfiles/ua2012_ffey_jarosa.pdf>; acesso em: 17.05.2018.

C. B.
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PARAPERCEPTIBILIDADE-COSMOETICIDADE
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo paraperceptibilidade-cosmoeticidade é o conjunto de efeitos
potencializadores da autevolução decorrente da conjugação da qualidade do autoparapsiquismo
com a qualidade da autocosmoética vivenciada, capaz de mútua sustentação, aprimoramento e erguimento dos respectivos níveis teáticos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de;
para além de”. O vocábulo percepção provém do idioma Latim, percepto, “compreensão; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII. A palavra cosmos procede
do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento
de composição cosmo vem do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu no idioma Português, no
Século XIX. O vocábulo ética deriva do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada aos estudos da Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sinergismo qualidade do autoparapsiquismo–qualidade da autocosmoética. 2. Sinergismo parafenomenalidade-ortodepurabilidade. 3. Sinergismo teática parapsíquica–teática cosmoética. 4. Sinergismo Parapercepciologia-Cosmoeticologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo paraperceptibilidade-cosmoeticidade,
sinergismo autocrítico paraperceptibilidade-cosmoeticidade e sinergismo heterocrítico paraperceptibilidade-cosmoeticidade são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Dissociação Parapercepciologia-Cosmoeticologia. 2. Parapsiquismo
anticosmoético. 3. Cascagrossismo. 4. Ética materialista.
Estrangeirismologia: o upgrade nas vivências parapsíquicas a partir da reiteração de ortoconduta; o improvement na consciência cosmoética a partir de paravivências lúcidas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Cosmovisiologia Multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; a conscientização da relevância
da ortopensenidade para a efetivação de intercâmbios interdimensionais avançados; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade parapsíquica; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade cosmoética; a sondagem das características de holopensenes pessoais, grupais e locais; o holopensene perversor ou cosmoetificador; o holopensene autocoercivo ou autolibertador; o holopensene assediado ou desassediado; o atestamento de pressões e descompressões holopensênicas; as equilibrações
holossomáticas em prol da paraconexão ao holopensene da parapreceptoria.
Fatologia: a conscientização da relevância da conduta cosmoética para as vivências parapsíquicas de ponta; a assunção do nível da autocosmoética; o exercício da autoincorruptibilidade cosmoética; a avaliação sincera da autointenção; a conservação da autexpressão coerente com
os autovalores evolutivos; a opção pela autodisponibilidade assistencial; as recins em prol de progressos na autoconsciencialidade cosmoética.
Parafatologia: a conscientização da relevância do autoparapsiquismo para o autaperfeiçoamento cosmoético; o levantamento de dados sobre as realidades multidimensionais favorecendo o norteamento da autoconduta e a avaliação de heterocondutas; a autovivência do estado vibra-
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cional (EV) profilático; o mapeamento das próprias sinaléticas energéticas e parapsíquicas; o estudo das concausas extrafísicas; a leitura das parapsicosferas; a constatação de interações energossomáticas; as energias gravitantes; as influências de campos energéticos; os retornos energéticos sadios ou patológicos; o vislumbre da movimentação das paratestemunhas; as manifestações
do parelenco; as parainspirações baratrosféricas ou interlúdicas; as consequências do paraconvívio; as pesquisas parafenomênicas em prol do alcance e consolidação da autoconscientização
multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraperceptibilidade-cosmoeticidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da interdependência
evolutiva; o princípio da retroalimentação holopensênica; o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas esclarecendo quanto à responsabilidade intransferível sobre os próprios atos.
Tecnologia: as técnicas do detalhismo e exaustividade aplicadas às pesquisas das autovivências intra e extrafísicas; as técnicas energéticas; as técnicas de assim e desassim; as técnicas de aprimoramento parapsíquico; a técnica da tenepes; as paratécnicas assistenciais; a técnica da ortodecisão reiterada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático Holociclo, Holoteca e Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da integridade consciencial na paravinculação sadia; os efeitos
cosmoetificadores da projeção vexaminosa.
Neossinapsologia: a formação continuada e ininterrupta de sinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo identificação da falha–pronta retificação–acerto.
Binomiologia: o binômio interassistência cosmoética–veteranismo parapsíquico.
Interaciologia: a interação consciex amparadora–conscin sensitiva assistente–assistido.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio conhecer-compreender-aprender-ensinar.
Antagonismologia: o antagonismo vanguarda parapsíquica / boca torta multimilenar;
o antagonismo abertura de caminhos / acidente de percurso; o antagonismo banho energético
/ ressaca energética.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as pesquisas sobre a lei da ação e reação.
Filiologia: a recinofilia; a cosmoeticofilia; a energofilia; a paraperceptofilia; a parafenomenofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a remissão da síndrome do Oráculo.
Maniologia: a eliminação da gurumania; o fim da misticomania.
Mitologia: o mito do dom parapsíquico recebido sem autesforços.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a parapercepcioteca; a maturoteca; a teaticoteca; a verbacioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia;
a Amparologia; a Lucidologia; a Autenganologia; a Autodiscernimentologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência cosmoética.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o cosmoeticista; o cosmoeticólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a cosmoeticista; a cosmoeticóloga.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo autocrítico paraperceptibilidade-cosmoeticidade = o apuro
das automanifestações por meio da crescente hiperacuidade quanto às paraconsequências dos próprios atos; sinergismo heterocrítico paraperceptibilidade-cosmoeticidade = o apuro dos pareceres
pessoais por meio da crescente hiperacuidade quanto à mútua influência entre fatos e parafatos.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética.
Dissociação. A dissociação entre Cosmoética e Parapercepciologia limita os estudos das
duas especialidades.
Cosmoética. O estudo da Cosmoética com desconhecimento ou inexperiência quanto às
pararrealidades pode fixar perspectiva intrafísica e acarretar 4 condições evitáveis, listadas alfabeticamente:
1. Monovisão. O condicionamento multimilenar de vislumbrar a vida somente sob a ótica material restringe o universo de análise e leva à desvalorização do papel da autocapacitação
parapsíquica no alcance de ajuizamentos acertados.
2. Rigidez. A inadmissão de paraindicadores na orientação do autodiscernimento obscurece a compreensão de existirem ações cosmoéticas em desacordo e ações anticosmoéticas em
acordo com os códigos de Ética Humana.
3. Simplificação. A incapacidade de averiguar e apreender as complexas variáveis das
conjunturas multidimensionais pode promover juízos superficiais, procedimentos formatados, decisões irrefutáveis e a indistinção entre condutas-padrão e condutas-exceção.
4. Teorismo. A ausência de vivências parapsíquicas dificulta a suplantação das noções
da Moral e da Ética Humanas, faltando recursos para avalizar e extrapolar os conhecimentos teóricos e aplicá-los corretamente em situações inusitadas.
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Parapercepciologia. O exercício do parapsiquismo sem o regramento da Cosmoética
pode firmar-se sob o monopólio de interesses e valores intrafísicos e acarretar 4 patocondições,
listadas alfabeticamente:
1. Manipulação consciencial. O relativo domínio do autoparapsiquismo, por ser inusual, pode ser utilizado enquanto fonte de poder sobre outros, motivando a preservação intencional
de carências paracognitivas, emocionais e energéticas dos dependentes.
2 Miopia extrafísica. A avidez de haurir pseudobenefícios surgidos com o prejuízo
evolutivo de terceiros promove a visão míope dos bastidores extrafísicos, vislumbrando apenas
realidades densas, sem conseguir focalizar consciências e dimensões evoluídas.
3. Obtusidade. A irreflexão quanto às repercussões multidimensionais e seriexológicas
das próprias ações propicia a desconsideração dos decorrentes efeitos nosográficos e prejuízos
pessoais, comprovando a própria jejunice parapsíquica.
4. Parabloqueio. Os revezes doentios do uso anticosmoético das parapercepções leva
à diminuição e até a anulação da capacidade paraperceptiva, promovida por terceiros ou pela intoxicação holossomática, podendo induzir ao falseamento de parafenômenos (charlatanismo).
Evolução. As faculdades parapsíquicas são atributos conscienciais naturais, portanto
ter o parapsiquismo desenvolvido não necessariamente indica ser a conscin sensitiva possuidora
de elevado nível ético ou cosmoético. Entretanto, sem Cosmoética, o avanço parapsíquico tende
a estancar-se ou anular-se, devido às intoxicações e retornos energéticos patológicos consequentes às más condutas interpresidiárias.
Correlação. Do contrário, o aprimoramento do autoparapsiquismo e o refinamento da
autocosmoética quando caminham juntos se tornam fortes aliados para o avanço pessoal na Escala Evolutiva das Consciências.
Cosmoeticidade. A compreensão aprofundada e a aplicação acertada da autocosmoeticidade requer a capacidade de captar lucidamente as realidades em bases parapsíquicas. Eis, por
exemplo, em ordem alfabética, 5 condições cosmoéticas sustentadas pelo autoparapsiquismo lúcido:
1. Ortocognição. A expansão da neomundividência evolutiva alicerçada na identificação de indícios multidimensionais de cláusulas da Moral Cósmica.
2. Ortocomunicação. A definição do momento de revelar ou calar as parainformações
“privilegiadas” obtidas com base na leitura do contexto multimensional.
3. Ortodeliberação. A confirmação ou revisão das autodecisões motivadas pela apreensão de sinais energéticos e parapsíquicos do próprio entrosamento ou não ao fluxo evolutivo.
4. Ortodepuração. A autaferição do grau de Cosmoética na autexpressão pautada na
análise sincera das repercussões intra e extrafísicas geradas.
5. Ortopráxis. A sofisticação das posturas assistenciais fundamentada na empatia e no
respeito nascidos da hiperacuidade quanto às assimilações energéticas com seres vivos.
Parafenomenalidade. A vivência sadia e a interpretação fidedigna da parafenomenalidade requerem a capacidade de utilizar as parapercepções em bases cosmoéticas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 paracondições sadias sustentadas pela autocosmoética vivida:
1. Paraconfiabilidade. A confiança na genuinidade e natureza das paraconexões firmadas e parainspirações recebidas sustentada pelo realismo autocrítico no exame das paravivências.
2. Parafiliação. A coatuação tarística interdimensional consolidada pela segurança das
consciexes amparadoras na ortointenção e ortoconduta assistencial.
3. Paralucidez. A sagacidade na apreensão dos conteúdos parafenomênicos pautada no
autocompromisso com a busca detalhista e exaustiva pela verdade dos parafatos.
4. Pararresponsabilidade. A prontidão holossomática para ser útil na assistência interdimensional enraizada na conscientização dos pararrecebimentos e dos deveres de retribuição.
5. Parextrapolacionismo. O patrocínio de paravivências evoluídas pelo amparo extrafísico mantido pela retidão no uso das paracognições hauridas em prol da evolução de todos.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo paraperceptibilidade-cosmoeticidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
02. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
04. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Bônus parapsíquico: Crescendologia; Homeostático.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
09. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
11. Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
12. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
15. Síndrome do Oráculo: Parapatologia; Nosográfico.

VIVÊNCIAS PARAPSÍQUICAS E COSMOÉTICAS, QUANDO
CONJUGADAS, AMPLIAM O NÍVEL DE EXPERIMENTAÇÕES
E COGNIÇÕES SOBRE O COSMOS, ELUCIDANDO QUANTO AOS DITAMES DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite haver relação sinérgica entre a autodepuração cosmoética e a parafenomenalidade avançada? Desde quando?
A. L.
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SINERGISMO

PROJEÇÃO LÚCIDA–INTERASSISTENCIALIDADE
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade é o conjunto de efeitos positivos, potencializadores e recíprocos, gerados pela vivência sistemática da projetabilidade
associada ao exercício interassistencial, promovendo a dinamização e ampliação dos respectivos
autodesempenhos teáticos da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. A palavra lucidez deriva
também do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre;
no espaço de”. O termo assistência vem do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda, socorro”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Potencialização mútua projeção lúcida–interassistencialidade. 2. Sinergismo projeção consciente–interassistencialidade. 3. Sinergismo Projeciologia-Interassistenciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade, sinergismo inicial projeção lúcida–interassistencialidade e sinergismo avançado projeção lúcida–interassistencialidade são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Dissociação projeção lúcida–interassistencialidade. 2. Interação
projeção consciente–assedialidade.
Estrangeirismologia: o Projectarium; o rapport interconsciencial assistente-assistido;
a manutenção do foco na interassistência full time.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente do autodiscernimento quanto ao emprego das projeções lúcidas para fins assistenciais.
Ortopensatologia. Eis, 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em
2 subtemas:
1. “Interassistencialidade. A empatia é a base da interassistencialidade”. “A interassistencialidade faz a profilaxia da solidão”.
2. “Projetabilidade. Os amparadores extrafísicos transmitem grande intensidade de
energias conscienciais (ECs) ao projetor, quando projetado com lucidez, a fim de realizar trabalhos assistenciais na extrafisicalidade. Conforme vai exteriorizando as ECs, a conscin projetada,
ao final dos trabalhos, retorna ao soma completamente restabelecida, com autoconsciencialidade
e reabastecimento do energossoma”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção assistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autopensenes assistenciais da conscin projetora direcionados
ao assistido.
Fatologia: a autorganização intrafísica possibilitando horário na agenda para dedicação
à saída lúcida do soma e ao exercício da interassistência; o aumento das rememorações projetivas
fornecendo informações úteis para assistência a outras consciências; o perfil assistencial auxilian-
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do no acolhimento de consciências no decorrer de projeções conscientes; a autabnegação da conscin projetora em prol da assistência; o foco assistencial nos alvos mentais da agenda projetiva; as
rotinas de estudo; a satisfação benévola sentida pela conscin projetora após a realização da assistência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego da sinalética energética pessoal no momento da assistência; a prontidão assistencial durante a projeção
lúcida; a convivência junto aos amparadores extrafísicos em decorrência da assistência, auxiliando na qualidade e frequência das projeções conscientes; o investimento contínuo na autossustentação energética; a intervenção de amparador extrafísico na aplicação de técnica projetiva com
a finalidade de sair do soma com lucidez; as projeções assistenciais em série; as projeções assistidas; a valorização da paraconvivialidade sadia; as rotinas parapsíquicas úteis; o aprendizado
haurido através da projeção consciente interassistencial; o gabarito projetivo conquistado a partir
da sequência de projeções assistenciais; a doação de energias homeostáticas desbloqueando e potencializando o energossoma, facilitando as projeções conscientes; a manutenção da serenidade
durante o período projetivo; a desenvoltura projetiva sendo condição catalizadora para o desempenho da assistência avançada; o contato com o assistido no extrafísico; a transfiguração do psicossoma da consciex assistida, para melhor, no momento da assistência; a carência de energia
consciencial por parte da consciex assistida; a assistência às consciexes orientada por amparador;
a ampliação da lucidez extrafísica do assistente no momento da assistência; o equilíbrio mental da
conscin assistente projetada diante da consciência assistida; o banho de energia recebido pelo projetor após a assistência realizada; a conquista da amparalidade extrafísica a partir da assistência
realizada; a intensificação da autodefesa energética; a projeção lúcida ocorrida durante a prática
da tenepes; o engajamento no trabalho desenvolvido por equipex interassistencial; o desenvolvimento da projeção consciente interassistencial sendo auto-herança da conscin para as próximas
vidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade; o sinergismo
autopesquisa na projeção consciente–autopesquisa na interassistencialidade; o sinergismo
autassistência-heterassistência; o sinergismo autoconfiança–heteroconfiança no amparo extrafísico; o sinergismo consciex amparadora–conscin projetora assistencial; o sinergismo comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o sinergismo prestar assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do autesforço insubstituível; o princípio de acontecer o melhor para todos; o princípio interassistencial de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código de ética extrafísico da conscin projetora.
Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta da Projeciologia; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria do corpo objetivo.
Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica da agenda projetiva; a técnica da abordagem extrafísica; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da exteriorização das energias; a técnica
da assim e desassim; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o paravoluntariado das conscins interassistenciais; os voluntários das
instituições conscienciocêntricas (ICs); os voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC); a qualificação das atividades desempenhadas no voluntariado conscienciológico advindas das experiências lúcidas do projetor assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da
Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
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Efeitologia: os efeitos paraterapêuticos das projeções conscientes assistenciais no assistido e no projetor assistente; os efeitos evolutivos da priorização da projeção lúcida interassistencial; os efeitos extrafísicos das ações intrafísicas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da autoconscientização multidimensional (AM); as neossinapses geradas a partir da vivência da projeção consciente; o trabalho
contínuo na interassistência predispondo a conscin a adquirir neossinapses inegoicas.
Ciclologia: o ciclo projetivo.
Enumerologia: a autorganização; a autodisciplina; a automotivação; a autabnegação;
a autobenignidade; a autoortopensenidade; o autoparapsiquismo.
Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida projetiva; o binômio estudo-vivência;
o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio holopensene desassediado–holopensene
interassistencial; o binômio projeção consciente–aumento da autoparapercepção; o binômio autossuficiência-interdependência.
Interaciologia: a interação amparador extrafísico–assistente projetado–consciex assistida; a interação intrafísico-extrafísico; a interação assistente-assistido; a interação paracérebro
da conscin projetada–paracérebro da consciex assistida; a interação mentalsoma da conscin
projetada–mentalsoma do amparador extrafísico; a interação empatia-acolhimento.
Crescendologia: o crescendo consciência assistida–conscin assistente projetada–amparador extrafísico; o crescendo psicofera projetiva–projeção consciente; o crescendo EV-tenepes-ofiex; o crescendo na interassistência paciência-compreensão.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio estado vibracional–parapercepção–projeção consciente–assistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo covardia / coragem assistencial; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil; o antagonismo conscin projetora ociosa / conscin
projetora operosa; o antagonismo conscin projetora com disponibilidade assistencial / conscin
projetora com desinteresse assistencial; o antagonismo interassistencialidade explícita / interassistencialidade silenciosa.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência evolui mais será obrigada
a conviver com maior número de assistidos e assediadores.
Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei da Projeciologia; a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia; a projeciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a projeciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da procrastinação.
Mitologia: o mito de a autevolução ocorrer sem esforço; o mito da solidão.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a convivioteca;
a energossomatoteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Descoincidenciologia; a Interassistenciologia;
a Energossomatologia; a Amparologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Conviviologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin projetora; o ser interassistencial.
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 consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial projeção lúcida–interassistencialidade = a melhora da
autorganização, ampliação da acuidade, motivação e vontade, e qualificação do holopensene pessoal da conscin projetora assistencial; sinergismo avançado projeção lúcida–interassistencialidade = a dinamização e ampliação dos autodesempenhos teáticos na consecução lúcida das tarefas
da ofiex pela conscin projetora assistencial veterana.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da interassistencialidade.
Recursos. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfabética, 10 recursos existentes na dimensão intrafísica, passíveis de serem utilizados pelos interessados
no desenvolvimento do sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade:
01. Autopesquisa. As planilhas técnicas organizadoras da autopesquisa a exemplo das
disponíveis no site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE).
02. Cursos. Os cursos disponíveis nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
03. Dinâmicas. As dinâmicas parapsíquicas nas ICs.
04. Docência. A docência conscienciológica possibilitando o contato do professor com
alunos, consciexes assistidas e amparadores.
05. Eventos. A participação em eventos científicos visando a troca de experiências.
06. Gescons. A escrita de artigos, verbetes e livros.
07. Laboratórios. Os laboratórios conscienciológicos das ICs preparados tecnicamente
para o desenvolvimento do parapsiquismo.
08. Publicações. As publicações técnicas da Conscienciologia: tratados, livros, revistas.
09. Tenepes. O contato diário com o assistido e com o amparador ou amparadora.
10. Voluntariado. O voluntariado conscienciológico possibilitando o convívio com os
demais voluntários e com o amparo de função.
Tipos. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética, 6 tipos de assistências passíveis de serem realizadas durante a experiência projetiva, capazes de gerar
efeitos positivos e potencializadores do autodesempenho da conscin projetora interassistencial:
1. Acolhimento. A abordagem e acolhimento de consciexes doentes e de assediadores.
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2. Desassédio. A participação em desassédio direto no extrafísico.
3. Dessoma. A assistência a conscins próximas ou no momento da dessoma.
4. Energia. A exteriorização de energias conscienciais qualificadas com intenção terapêutica.
5. Resgate. A participação com amparadores extrafísicos no resgate de assistidos na Baratrosfera.
6. Tares. O emprego da tarefa do esclarecimento durante contato com os assistidos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Extrafisicalidade: Multidimensiologia; Neutro.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Limite interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
12. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Princípio da responsabilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.

O SINERGISMO PROJEÇÃO LÚCIDA–INTERASSISTENCIALIDADE POTENCIALIZA NO PROJETOR-ASSISTENTE O DESENVOLVIMENTO DO AUTOPARAPSIQUISMO, DA AUTOCONSCIENCIALIDADE E O APROXIMA DO AMPARADOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma se projetar lucidamente com finalidade
interassistencial? Com qual frequência?
Bibliografia Específica:
1. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Gisele Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 3 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio
de Janeiro, RJ; 2001; páginas 34 e 35.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 227 a 229.
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 887, 888 e
1.381.
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4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 184, 403
a 408, 417 e 420.

V. M. R.
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SINERGISMO

RETROCOGNIÇÃO–PRÉ-INTERMISSIOLOGIA
(HOLOCARMOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia é o conjunto potencializador de ações holomnemônicas recíprocas, interatuantes, simultâneas e crescentes entre a recordação de autexperiências holobiográficas e a atual aceleração da História Evolutiva Pessoal
e Grupal em função do incremento dos acertos grupocármicos, das recins profundas e da motivação proexológica daí advindas, visando o maxicompléxis e a futura liderança interassistencial na
próxima intermissão.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O primeiro elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás,
atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra cognitivo 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 pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade
comparativa”. O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O termo missão provém do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar;
remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar;
lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de composição logia deriva do idioma
Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Sinergismo Retrocogniciologia–Pré-Intermissiologia. 2. Sinergismo
retrocognição-interassistencialidade. 3. Sinergismo retrocognição intrafísica–liderança interassistencial intermissiva.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia,
sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia precoce e sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia tardia são neologismos técnicos da Holocarmologia.
Antonimologia: 1. Sinergismo retrocognição-Intermissiologia. 2. Sinergismo retrocognição-Precogniciologia.
Estrangeirismologia: o breakthrough holomnemônico despertado pela Pré-Intermissiologia; o endless evolutivo; o to be continued seriexológico; o follow up holorressomático.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à recuperação de megacons (Genopensenologia).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema em debate:
– Autorretrocognições abrem neocaminhos.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Pré-Intermissiologia. A Pré-Intermissiologia é a preparação para se ir à extrafisicalidade completar o que ficou omisso, fissurado, lacunado, ou as pendências de cada consciência
de acordo com as interprisões grupocármicas”.
2. “Retrocognição. Se você começa a ter lampejos dos reflexos dos processos de lembrança, tal fato fortalece você para ir ao mais profundo das reminiscências da Baratrosfera, inclusive das tarefas interassistenciais”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia Interassistencial; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
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a megapensenidade; a ortopensenização habitual; os patopensenes; a eliminação da patopensenidade; a depuração constante do materpensene pessoal; o holopensene pessoal da benignopensenidade; o autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências; a manutenção da holopensenidade hígida na cotidianidade; o fortalecimento diário do holopensene tarístico; o holopensene da reconciliação grupocármica; o holopensene do completismo existencial; o holopensene da
Holocarmologia; o holopensene da Holomaturologia.
Fatologia: as ações cotidianas em prol da lucidez holomnemônica visando a autoqualificação interassistencial; o papel da memória na Liderologia Interassistencial intra e extrafísica;
o reconhecimento da própria História Evolutiva trazendo frutos palpáveis à conscin intermissivista; os acertos grupocármicos familiares, profissionais e conscienciológicos; a importância do diálogo franco, da reflexão profunda e da assertividade acolhedora na cotidianidade diuturna; o fôlego pessoal ante os desafios propostos pela Conscienciologia; a megadecisão pessoal; as repercussões proexológicas do autoultimato cosmoético; a reciclogenia teática; o autexemplarismo evolutivo na intrafisicalidade, enquanto voucher intermissivo avançado; o patamar de desenvolvimento
dos atributos conscienciais pessoais; a neurolexicalidade lúcida; a assunção da Autodespertologia
em 3 anos; os debates semanais de verpons no Círculo Mentalsomático; a participação na Prova
Geral da Conscienciologia; o Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD); a retribuição intrafísica (Maxiproexologia) à altura do recebimento intermissivo (Pré-Ressomatologia).
Parafatologia: a autolucidez atual quanto ao passado holobiográfico distante qualificando o futuro intermissivo imediato; a paracognição quanto aos erros e acertos holocármicos preparando os trabalhos extrafísicos na próxima intermissão; as raízes holobiográficas da profissão atual; o entrosamento consciente entre os tempos do Curso Intermissivo (CI); as retrocognições assistidas ampliando a autoconfiança parapsíquica; os recursos pessoais para agilizar a recuperação
de megacons; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático por parte da conscin e da
consciex; o mapeamento teático do sinaleticograma pessoal; as sutilezas parapsíquicas e interassistenciais da tenepes; a assunção da liderança parapsíquica grupal através do epicentrismo consciencial; os extrapolacionismos parapsíquicos crescentes; a pangrafia grupocármica descortinando
a lucidez multiexistencial grupal; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e os campi conscienciológicos na condição de unidades ou células de funcionamento da reurbex; a recomposição
e a pararrecomposição grupocármicas lúcidas realizadas, de modo conjugado, na intrafisicalidade
de hoje e na extrafisicalidade de amanhã.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia; o sinergismo retrocognição-grupocarmalidade; o sinergismo retrocognição-compléxis; o sinergismo invéxis-desperticidade; o sinergismo tares-desperticidade; o sinergismo maxicompléxis–Liderologia Evolutiva; o sinergismo seriexograma atual–cosmovisão holobiográfica; o sinergismo curso ECP2–assunção despertológica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) no dia a dia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética
(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da consréu.
Tecnologia: a técnica do sprint proexológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito maxiproexológico da redução do gap teático pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da prática tenepessológica diária.
Ciclologia: a maxiproéxis atual enquanto marco evolutivo no ciclo holorressomático;
a lucidez quanto ao Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP).
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Enumerologia: o EV dominado; o voluntariado teático; a tenepes crescente; a desperticidade assumida; a ofiex preparada; a megagescon desenvolvida; o maxicompléxis previsível.
Binomiologia: o binômio retrocognição-tridotação; o binômio cordialidade-esclarecimento; o binômio generosidade-autocriticidade; o binômio miniproéxis–acerto grupocármico.
Interaciologia: a interação retrossenha-desperticidade; a interação holocarmalidade
lúcida–Pré-Intermissiologia Teática; a interação competência-coerência; a interação desassédio
mentalsomático–homeostase holossomática; a interação assistência-discernimento; a interação
precocidade interassistencial–longevidade ofiexista; a interação Pré-Intermissiologia–comitê de
pararrecepção–equipex intermissiva.
Crescendologia: o crescendo tenepes-epicentrismo-desperticidade; o crescendo exteriorização energética pessoal–acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE); o crescendo Pré-Intermissiologia–Transafetivologia; o crescendo da autorresponsabilidade intermissiva exigindo
maturidade ascendente; o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial; o trinômio tenepessológico pedidos-trafares-rostos.
Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo (dupla) autoimperdoador / heteroperdoador.
Paradoxologia: o paradoxo da refratariedade acolhedora.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de conscins e consciexes, assistidos e assistentes, homens e mulheres, a partir do princípio da empatia evolutiva.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a comunicofilia; a neofilia;
a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a atenção quanto à síndrome da mediocridade.
Holotecologia: a consciencioteca; a intermissioteca; a epiconoteca; a despertoteca; a parapercepcioteca; a proexoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holocarmologia; a Retrocogniciologia; a Pré-Intermissiologia;
a Reurbexologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Holomnemossomatologia; a Liderologia;
a Maxiproexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consréu.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo
sapiens desassediator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia precoce = a potencialização entre as lembranças intermissivas e retrobiográficas do inversor, homem ou mulher,
e a preparação para a futura liderança interassistencial na próxima intermissão; sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia tardio = a potencialização entre as lembranças intermissivas e retrobiográficas do reciclante, homem ou mulher, e a preparação para a futura liderança interassistencial na próxima intermissão.
Culturologia: a cultura do autenfrentamento lúcido; a cultura da Memoriologia.
Raízes. No contexto da Proexologia, a conscin sem conhecimento das próprias raízes
holobiográficas enfrenta dificuldades em assumir o papel mais adequado no cenário da maxiproéxis. Sem lembrar de onde veio, torna-se mais difícil saber para onde ir. Toda proéxis assenta-se,
em primeiro lugar, nas necessidades holocármicas da consciex intermissivista.
Retrocognições. Atinente à Retrocogniciologia, no caminho evolutivo rumo ao serenismo é inevitável à conscin ir acessando percentuais crescentes da holomemória a fim de melhor
desempenhar os desafios proexológicos assumidos no Curso Intermissivo pré-ressomático.
Medo. Apesar de admitir tal premissa na teoria, muitos intermissivistas, homens ou mulheres, ainda torcem o nariz e não enfrentam os meandros da própria holomemória, tendo-se como hipótese ser o medo a principal emoção estagnadora.
Ferramental. No contexto da Conscienciologia, cabe aos intermissivistas reconhecer
e assumir a vasta gama de técnicas conscienciológicas disponíveis, ao modo do EV, sinalética
e tenepes, a fim de contrapor-se ao autassédio vigente e à eventual pressão assediadora dos credores seriexológicos.
Assediadores. Enquanto as conscins permanecem acuadas, temerosas de possíveis efeitos nosológicos das retrocognições, as consciexes doentias deitam e rolam mantendo-as presas no
próprio temor. Não querer ver o próprio passado não o faz desaparecer.
Vinco. A autodecisão de acolher, compreender e atender os eventuais cobradores intra
e extrafísicos constitui vinco holobiográfico capaz de acelerar não só as experiências retrocognitivas, mas principalmente os acertos grupocármicos remanescentes. Assim, a Pré-Intermissiologia
desenvolve-se na prática.
Desperticidade. A experiência interassistencial e parapsíquica daí advinda qualifica
e impulsiona a vivência da autodesperticidade, surgindo então os primeiros sinais da fase de libertação e, posteriormente, da policarmalidade existentes no curso grupocármico da evolução.
Desassediologia. Ao enfrentar os próprios medos (autodesassédio) e parar de fugir dos
próprios credores (heterodesassédio), a conscin intermissivista demonstra sinais teáticos de preparação para a futura condição de líder interassistencial pós-dessomático na próxima intermissão
(Neointermissiologia). Consréus: ex-amigos carentes.
Megadecisão. Além disso, a decisão de assistir teaticamente as consciexes assediadoras
pode ser compreendida também enquanto passo concreto no intuito de a conscin tenepessista veterana candidatar-se a assumir os trabalhos da oficina extrafísica (ofiex) oportunamente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o sinergismo retrocognição–Pré-Intermissiologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
03. Autopesquisa holocármica: Holocarmologia; Neutro.
04. Autopesquisa retrocognitiva: Holobiografologia; Homeostático.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
07. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
08. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
09. Extrafisicalidade: Multidimensiologia; Neutro.
10. FEP do intermissivista: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Interexistencialidade lúcida: Seriexologia; Homeostático.
14. Medo do autoparapsiquismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Sinergismo desperticidade-retrocognição: Despertologia; Homeostático.

QUANTO MAIS A CONSCIN INTERMISSIVISTA LEMBRAR
DOS DETALHES DO PASSADO PESSOAL E GRUPAL
NO AQUI-AGORA MAXIPROEXOLÓGICO, MELHOR SERÁ
O RAPPORT INTERASSISTENCIAL NA NEOINTERMISSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já busca antecipar os futuros trabalhos interassistenciais previstos para o período pós-dessomático? Qual vem sendo a qualidade da Pré-Intermissiologia Pessoal? Percebe o valor das retrocognições nesse contexto?
Bibliografia Específica:
1. Balthazar, Alexandre; Bittencourt, Aline; & Souza, Paula; Pré-Intermissiologia Como Técnica Pararreurbanológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 18; N. 2; 1 E-mail; 8 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho; 2014; páginas 252 a 259.
2. 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 Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; páginas 286 a 295.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.262 a 1.264.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.348 a 1.352
e 1.466.

P. F.
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SINERGISMO REURBEXOLÓGICO
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo reurbexológico é a potencialização dos efeitos evolutivos interassistenciais, multidimensionais e reciclogênicos, mediante a interatuação convergente, inter–
dependente e intercomplementar da reurbin e reurbex.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, 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, “cidade”. Apareceu no Século XVI. O prefixo extra provém igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físico procede também do idioma Latim, physicus, derivado do idioma
Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. O elemento de composição logia
vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema”.
Sinonimologia: 1. Sinergia pararreurbanológica. 2. Simbiose reurbexológica. 3. Convergência interassistencial reurbexológica. 4. Interatividade reurbexológica. 5. Sincronia assistencial multidimensional reurbanológica.
Neologia. As 4 expressões compostas sinergismo reurbexológico, sinergismo reurbexológico distrital, sinergismo reurbexológico nacional e sinergismo reurbexológico continental são
neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Entropia antirreurbanização. 2. Assinergismo reurbexológico.
3. Assinergismo antievolutivo. 4. Sincronia anticosmoética.
Estrangeirismologia: o plus interassistencial e pararreurbanológico; a Cognópolis funcionado ao modo de startup evolutiva; o modelo inovador das smart cities construindo ambientes
potencialmente mais humanos e eficientes; a environment-behavior relation; o retrofit; o upgrade
evolutivo do Planeta Terra; os aftereffects da reurbex; o slogan francês “li erté-égalité-fraternité” qualificado sob o viés da Paradireitologia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à recexibilidade decorrente das reurbanizações extrafísicas.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares, referentes ao tema: – Estagnação não. Renovação. Transmigração: assistência interplanetária. Reurbin: requalificação ambiental. Reurbex: superfaxina planetária. Reurbex: megaempreendimento libertário.
Coloquiologia: o ditado popular “as aparências enganam” aplicado à pseudo-harmonia
das molduras intrafísicas sem aplicações evolutivas.
Citaciologia: – “O homem e suas extensões constituem um sistema interrelacionado.
É um erro agir como se os homens fossem uma coisa e sua casa, suas cidades, sua tecnologia ou
sua língua fossem algo diferente” (Edward T. Hall, 1966–).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinente ao tema:
1. “Comunex. É extremamente importante estudarmos a vida extrafísica da Comunex
Evoluída a fim de mudarmos, racionalmente, para melhor, os costumes bolorentos que ainda vigoram nesta dimensão”.
2. “Comunexes. A fim de ter noção, ou evocar uma comunex de nível intermediário
de evolução, fora da Baratrosfera, pode-se imaginar um holopensene em plena primavera, jardins,
oásis ou paraíso”.
3. “Sinergismos. Se você mantém a intencionalidade hígida, começa a identificar os
detalhes dos sinergismos em tudo em sua existência a partir da potencialização sadia promovida
pelos amparadores extrafísicos”.
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Unidade. A unidade de medida da reurbex é a megarrecin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sinergia evolutiva; o holopensene das reurbanizações multidimensionais; os ambientes interassistenciais com matrizes holopensênicas coadjutoras das reurbanizações extrafísicas; o holopensene da intervenção espacial cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; os sinergopensenes; a sinergopensenidade; a realidade intra e extrafísica, moldada a partir da manifestação pensênica individual e grupal; a retilinearidade pensênica; o holopensene da Harmoniologia; a renovação e melhoria do holopensene padrão dos ambientes intra e extrafísicos; o alívio da pressão holopensênica sobre a geografia humana; a recuperação e reocupação de edifícios abandonados e degradados, melhorando e higienizando o holopensene local; a Arquitetura Reparadora atuando na transformação holopensênica de ambientes estigmatizados; os ambientes intrafísicos otimizados favorecendo mudanças de comportamento e renovações pensênicas; o papel positivo dos parques e bibliotecas na mudança de holopensene;
a base intrafísica funcional de holopensene desassediador; o fato de a reurbin necessitar de tempo
para fixação e consolidação do novo holopensene; os campi conscienciológicos e a Cognópolis
Foz do Iguaçu sendo a materialização do holopensene do ambientex dos Cursos Intermissivos
(CI); o holopensene positivo e interassistencial alterando para melhor a Geografia e Parageografia
do Planeta Terra.
Fatologia: a reurbin; a sincronicidade homeostática multidimensional das ações interassistenciais; as ações intrafísicas renovadoras convergentes com as ações extrafísicas reurbanizadoras; o fato de as reurbanizações intrafísicas evolutivas somente se iniciarem após a reurbanização extrafísica; a mudança para melhor das comunidades intrafísicas em confluência com as melhorias extrafísicas; o ambiente inibindo ou favorecendo a manifestação da conscin; a influência
do ambiente no comportamento humano; o fato de todo ambiente físico ser envolvido por sistema
social e parassocial; os ambientes intrafísicos degradados, mera caricatura da Baratrosfera, potencializando as patologias conscienciais; o ambiente intrafísico reurbanizador; os ambientes favoráveis às reciclagens individuais e grupais; o ambiente reeeducador; as evocações positivas a exemplo da Aleia dos Gênios da Humanidade; a intensificação dos trabalhos da reurbex no Planeta
a partir do Século XX; a correlação dos fatos indicando a atuação da reurbex; a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948; a formação da Comunidade Econômica Europeia, em
1957; a queda do Muro de Berlim, em 1989; o projeto Biblioteca Pública Piloto da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), lançado em 1951; a pacificação e reurbanização de áreas degradadas, a exemplo do Complexo do Alemão e da Rocinha
no Rio de Janeiro, gerando oportunidades de reciclagens pessoais e grupais; os grandes eventos
internacionais, ao modo das Exposições Universais ocorridas em Barcelona, Espanha, em 1888
e 1929, auxiliando nas reurbanizações das grandes cidades e no abertismo consciencial; a Arquitetura Reparadora atuando ao modo de acupuntura terrestre; a Arquitetura Terapêutica; a sinomorfia evolutiva; os deslocamentos de populações gerados por reurbins, quando confluentes com
as reurbexes, potencializando as oportunidades de renovação; a Cognópolis sendo exemplo de
matriz mentalsomática interassistencial; a pseudo-harmonização intrafísica; o gap cronêmico entre a reurbex e a reurbin; os eventos naturais podendo estar em sintonia com os trabalhos extrafísicos reurbanizadores; a desconstrução assistencial cosmoética; a negligências das políticas públicas afetando a reeducação planetária; a ineficiência da reurbin mal planejada ou mal intencionada;
as novas metodologias educacionais renovadores em implantação na Finlândia; o projeto da
Grande Muralha Verde da África, lançado em 2005, em sintonia com os trabalhos reurbexológicos no Continente Africano; as políticas de educação ambiental, em sinergia com o fluxo reurbexológico; o conceptáculo proexogênico; os cursos de campo bioenergéticos interassistenciais;
o urso de Extensão em onscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) confluindo com as reurbanizações extrafísicas locais, nacionais e planetária; a Holoteca; o Tertuliarium, atualmente (Ano-base 2016) o principal exemplo de educandário intrafísico reurbanizador do Planeta Terra.
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Parafatologia: a simbiose energética reurbex-reurbin; a melhoria dos ambientes extrafísicos inspirando as reurbanizações intrafísicas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desassédio coletivo da reurbex; a Sociex; a projeção lúcida (PL) reurbanizadora; a arquitetura extrafísica inspiradora; a cooperação interdimensional; a reurbex gerando o deslocamento da
parapolução e a transmigração planetária; a parassepsia dos ambientes extrafísicos; a auto-higenização energossomática colaborando na para-higienização da base física; a descablagem energética
de ambientes e edifícios intrafísicos consolidando a reurbex; a paracablagem energética cosmoética ao modo do Tenepessarium e do Ofiexarium; a blindagem energética dos ambientes; a reciclagem compulsória das consréus; as reuniões extrafísicas ocorridas na comunex Pandeiro para aumento da sinergia no trabalho da reurbex; as comunexes avançadas servindo de inspiração para
matrizes assistenciais intrafísicas; os Cursos Intermissivos; a Parapsicoteca.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reurbexológico; o sinergismo interdimensional; o sinergismo decorrente da megaconverg ncia de o jetivos evolutivos; o sinergismo autorreeducação-reurbanização; o sinergismo matriz holopensênica homeostática–reestruturação pensênica;
o sinergismo melhoria da matriz holopensênica pessoal–melhoria dos ambientes intra e extrafísicos; o sinergismo cognição-cosmovisão; o sinergismo grupal reurbexológico da Dinâmica da Tenepes Planetária; o sinergismo nosográfico tradicionalismo cultural–ambientex fossilizado; o sinergismo reurbexológico Enciclopedismo Conscienciológico–Curso Intermissivo; o sinergismo
interassistencial tertuliano-paratertuliano; o sinergismo Cognópolis Foz–Interlúdio; o sinergismo Holoteca-Parapsicoteca.
Principiologia: o princípio cosmoético de valorizar o melhor; o princ pio existencial da
interdepend ncia evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à cosmocidadania.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das reurbexes.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente aplicada no planejamento e concepção
dos ambientes intrafísicos; a técnica da ilha de ortopensenidade.
Voluntariologia: o voluntariado e paravonluntariado da reurbex.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos ao modo de receptáculo técnico;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível das CLs.
Efeitologia: o efeito positivo retroalimentador reurbex–reurbin–antiestigma ambiental;
os efeitos intrafísicos renovadores dos Cursos Intermissivos; o efeito multidimensional das renovações pensênicas; a reurbanização dos espaços urbanos degradados, patológicos e ambientes estigmatizados potencializando o efeito reciclogênico e reeducativo da reurbex; o efeito reurbanizador no ambiente doméstico mediante a eliminação dos bagulhos energéticos; o efeito impactante e reurbanizador da tares; o megaefeito reurbanizador das energias dos Serenões.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir das reciclagens intraconscienciais;
a homeostasia energética dos ambientes facultando as neossinapses renovadoras; as matrizes holopensênicas mentaissomáticas interassistenciais ao modo de incubadoras de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo reurbex-CI-recin-reurbin; o ciclo sinérgico melhoria dos ambientes
extrafísicos–melhoria das matrizes holopensênicas intrafísicas; o ciclo construção-degradação-desconstrução-renovação.
Enumerologia: a reurbanização do holopensene extrafísico; a reurbanização dos ambientes baratrosféricos; a reurbanização da base física pessoal; a reurbanização das comunidades
degradadas; a reurbanização do holopensene local; a reurbanização do holopensene nacional;
a reurbanização do holopensene terrestre.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio Geografia-Parageografia; o binômio ambiente construído–comportamento humano.
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Interaciologia: a interação evolutiva Socin–comunex evoluída; a interação patológica
Socin-Baratrosfera; a interação bidirecional indivíduo-ambiente; a interação Tecnologia-reurbex.
Crescendologia: o crescendo percepção-parapercepção; o crescendo minirreurbanizações-maxirreurbanizações.
Trinomiologia: o trinômio tenepes–descablagem energética–encaminhamento da parapopulação; o trinômio fluxo migratório extrafísico–fluxo migratório intrafísico–fluxo migratório
transplanetário; o trinômio era digital–globalização–reurbanização.
Polinomiologia: a interdependência do polinômio ambiente físico–sistema social–ambiente extrafísico–sistema parassocial.
Antagonismologia: o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo conservadorismo / neofilia; o antagonismo status quo / reurbex; o antagonismo cidade fantasma / Balneário
Bioenergético; o antagonismo cúpula ortopensênica / cúpula patopensênica.
Paradoxologia: o paradoxo de o ambiente intrafísico reurbanizado poder ser baratrosférico.
Politicologia: a conscienciocracia; a reciclocracia; a reurbanocracia.
Legislogia: a lei do sinergismo no Cosmos.
Sindromologia: a oportunidade de autossuperação por parte das consréus ressomadas da
síndrome da Baratrosfera a partir da atuação do sinergismo reurbexológico.
Holotecologia: a reurbanoteca; a urbanoteca; a sinergeticoteca; a pensenoteca; a socioteca; a convivioteca; a recicloteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a sincronoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Sinergisticologia; a Arquiteturologia;
a Psicologia Ambiental; a Parassociologia; a Paradireitologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Baratrosferologia; a Cosmovisiologia; a Intercomunexologia; a Transmigraciologia; a Interdimensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a consréu ressomada; a consréu transmigrada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista;
a conscin reurbanizadora; a consciex reurbanizadora; a Consciex Livre (CL).
Masculinologia: o arquiteto urbanista intermissivista; o agente público lúcido; o projetor
reurbanizador; o ambientalista lúcido; o psicólogo ambiental; o sociólogo; o restaurador; o cidadão; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista;
o cognopolita; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido;
o reciclante existencial; o neofílico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; a consciex
Zéfiro; o Serenão Reurbanizador.
Femininologia: a arquiteta urbanista intermissivista; a agente pública lúcida; a projetora
reurbanizadora; a ambientalista lúcida; a psicóloga ambiental; a socióloga; a restauradora; a cidadã; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista;
a cognopolita; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida;
a reciclante existencial; a neofílica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona
Monja.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanizator; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo
sapiens synchronisticus; o Homo sapiens pluriprospectivus; o Homo sapiens phytoconvivialis;
o Homo sapiens zoophilicus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens polycarmicus; o Homo sapiens serenissimus.

Enciclopédia da Conscienciologia

20869

V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo reurbexológico distrital = a antiestigmação ambiental mediante a mudança radical para melhor de holopensene pontual, a exemplo da Biblioteca de São Paulo no terreno do antigo presídio de Carandiru, atualmente Parque da Juventude (Ano-base 2016);
sinergismo reurbexológico nacional = a transformação da cidade de Medellin, Colombia, mediante intervenções públicas, sociais e urbanísticas, ao modo dos Parques Bibliotecas, com a mudança
do materpensene de ciudad del narcofráfico para ciudad para leer; sinergismo reurbexológico
continental = a consolidação da União Europeia em 1992, eliminando fronteiras e permitindo a livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais entre os estado membros, mudando positivamento o antigo holopensene belicista do Velho Continente.
Culturologia: a cultura do sinergismo evolutivo; a cultura da cidadania qualificada pelo
Paradireito; a cultura da assistência cosmovisiológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectias especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo reurbexólogico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
02. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
03. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
04. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
05. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
06. Evento natural reurbanizador: Pararreurbanologia; Homeostático.
07. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
08. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Intervenção espacial cosmoética: Pararreurbanologia; Homeostático.
11. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
12. Materpensene: Materpensenologia; Neutro.
13. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
14. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

AS CONVERGÊNCIAS DAS AÇÕES E PARAAÇÕES INTERASSISTENCIAIS DINAMIZAM OS EFEITOS EVOLUTIVOS
DA REURBEX RUMO À IMPLANTAÇÃO DO EDUCANDÁRIO
EVOLUTIVO TERRESTRE E DO ESTADO MUNDIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os efeitos do sinergismo reurbexlógico? Já considerou fazer parte da equipin da reurbex?
Bibliografia Específica:
1. Balthazar, Alexandre; et al.; A Tenepes como Ferramenta na Descablagem Energética de Ambientes Degradados: Um Estudo de Caso; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 2; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2011;
páginas 357 a 365.
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SINERGISMO SERENISMO-COSMOÉTICA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo serenismo-Cosmoética é o conjunto de efeitos potemcializadores da interassistencialidade evolutiva decorrente da autopacificação íntima conjugada à Ética
do Cosmos, facultando à conscin, homem ou mulher, a vivência teática rumo à libertação do ciclo
multiexistencial pessoal (CMP) no orbe terrestre.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O vocábulo sereno procede do idioma Latim, serenus, “sereno; puro de nuvens; calmo; sossegado; tranquilo; quieto”. Apareceu no Século XV. A palavra cosmos deriva do idioma
Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sinergismo serenidade-cosmoeticidade. 2. Sinergismo serenidade-cosmoética. 3. Sinergismo megatranquilidade-cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo serenismo-Cosmoética, sinergismo básico serenismo-Cosmoética e sinergismo avançado serenismo-Cosmoética são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Binômio conflitividade-imoralidade. 2. Sinergismo patológico desassossego-antiética.
Estrangeirismologia: a consciência strong profile; o know-how evolutivo avançado;
o modus vivendi harmonizado; a condição sine qua non para o moksha; o philosophiae doctor das
leis da Natureza; o turning point evolutivo; o timing interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do serenismo; o holopensene pessoal da cosmoeticidade; o holopensene pessoal da Evoluciologia; o padrão pensênico homeostático atuando como
radar da assistência; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a ortopensenização habitual; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a eliminação da patopensenidade; a depuração constante do materpensene pessoal; o holopensene pacificador da junção do serenismo à Cosmoética.
Fatologia: a maxiautossuficiência evolutiva resultante da conjugação serenidade-cosmoeticidade; o meganível consciencial catalisado pela teática da serenidade cosmoética; o respeito
aos princípios conscienciais; o instante cosmoetificador; a empatia na condição de ferramenta assistencial face ao nível evolutivo do Planeta; o pré-perdão assistencial; a assertividade e a renúncia cosmoéticas; o ansioliticograma; a prática regular de atividade física desanuviando as tensões;
a paciência incólume; o entendimento do equilíbrio dinâmico entre a cosmoeticidade e a serenidade; a aceitação serena das crises de crescimento; a desdramatização das mazelas da vida diária
considerando a Cosmoética; o estado consciencial de urgência limitando a paz íntima; a interface
entre depressão e excitação; o equilíbrio emocional gradativo; a eliminação da competitividade
a partir dos posicionamentos cosmoéticos; o foco no loc interno evitando os conflitos imaginários; a independência intraconsciencial perante a opinião pública; a anticonflitividade reduzindo as
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interprisões grupocármicas; a autopacificação teática; a vivência do mitridatismo; a vigilância
cosmoética ininterrupta favorecendo a desperticidade; a aceleração da História Pessoal potencializada pela conjunção do autosserenismo e da autocosmoeticidade; a incorruptibilidade pessoal;
a liderança obtida por meio do exemplarismo cosmoético; o saldo positivo da Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP); a aponia; a atambia; a ataraxia; a competência consciencial cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os extrapolacionismos parapsíquicos favorecendo a aquisição de cons; a qualidade da projetabilidade lúcida (PL) na
condição de mensurador do nível lucidez, imperturbabilidade e Cosmoética; a compreensão do
devir enquanto ferramenta evolutiva; o sobrepairamento cosmoético contribuindo para a imperturbabilidade nas múltiplas dimensões; a homeostase holossomática; a modulação energética
contribuindo para a assertividade na assistência; a força presencial paraterapêutica; a tranquilidade advinda do contato com a extrafisicalidade evoluída; o profissionalismo nos resgates multidimensionais; o acesso às centrais extrafísicas; a manutenção da lucidez interdimensional contribuindo com a Serenologia; a redução da entropia intraconsciencial maximizando as conversões
energéticas interassistenciais; o moto-contínuo das energia serenas; a reurbanização extrafísica
em curso.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo serenismo-Cosmoética; o sinergismo cosmoeticidade-tranquilidade; o sinergismo educação-paciência; o sinergismo perseverança-autoprodutividade-resultados; o sinergismo volição-intenção; o sinergismo patológico competição-pressa.
Principiologia: o princípio do devagar e sempre; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio da autosserenidade; o princípio da autocrítica
cosmoética; o princípio da economia de males; o princípio do melhor para todos; o princípio de
não violência; o princípio de boa vontade e boa intenção não bastarem na assistência esclarecedora; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código de etiqueta social; o código de ética profissional; o códego da
conscin intermissivista; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética
(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC); a superação do anacrônico código de Hamurabi.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria
da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução grupal das consciências; a teoria da desperticidade; a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da reurbanização extrafísica (reurbex).
Tecnologia: a técnica da tábula rasa; a técnica de contar até 10; a técnica do EV; as
técnicas de autodefesa energética; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da autorreflexão
de 5 horas; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
paz; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio
Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito da tranquilidade interior na harmonização exterior; o efeito halo
do holopensense pessoal da tranquilidade; os efeitos interassistenciais das energias conscienciais (ECs) serenas; o efeito da interassistencialidade prioritária; o efeito Hulk; o efeito escudo
antiassédio da benignopensenidade; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma.
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Ciclologia: o ciclo tempestade-bonança; a paciência para aguardar o fechamento do ciclo de realizações; o ciclo multiexistencial pessoal; o fim do ciclo algoz-vítima; o esgotamento
do ciclo multimilenar ressomas-dessomas-intermissões; a entrada no ciclo mentalsomático.
Binomiologia: o binômio pensar antesfalar depois; o binômio magnitude-discrição;
o binômio heteroperdão–concessões cosmoéticas; o binômio expectativa-rótulo; o binômio admiração-discordância; o binômio força presencialacolhimento interconsciencial; o binômio mansidão pacificadora–firmeza decidida; o binômio serenidade-benignidade.
Crescendologia: o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo inteligência emocionalinteligência evolutiva; o crescendo satisfação íntimaautopacificação; o crescendo autocontroleequilíbrio mental; o crescendo autodesassédio-desperticidade; o crescendo evolutivo sementeira intrafísicacolheita extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade; o trinômio Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade;
o trinômio anticonflitividade-pacificação-serenismo; o trinômio autoparapsiquismoemocionalismopedágio parapsíquico; o trinômio autodepuração pensênicaautorregulação comportamentalautocomposição da personalidade; o trinômio autopacificação-discernimento-assertividade; o trinômio recéxis-desperticidade-serenidade; o trinômio pressa-irreflexão-precipitação;
o trinômio pressa-impaciência-antiassistência.
Paradoxologia: o paradoxo de a pacificação pessoal reverberar na pacificação de
todos; o paradoxo de o resultado de 1 mais 1 ser superior a 2; o paradoxo da frieza calculista
cosmoética; o paradoxo amizade-debate; o paradoxo da passividade ativa.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da atração dos afins.
Sindromologia: a síndrome da pressa; a síndrome do justiceiro; a síndrome de Gabriela; a síndrome de Poliana; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da informação; a síndrome da
apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Serenologia; a Pacifismologia; a Intermissiologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Holocarmologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Assistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência miriaédrica.
Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o compassageiro evolutivo; o amparador intrafísico; o conscienciólogo; o cognopolita.
Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a compassageira evolutiva; a amparadora intrafísica; a consciencióloga; a cognopolita.
Hominologia: o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens intermissivus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
conscientiometra; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo básico serenismo-Cosmoética = o almejado pela conscin intermissivista lúcida em busca da autodesperticidade; sinergismo avançado serenismo-Cosmoética
= o vivenciado pelo ser Serenão no caminho de se tornar Consciex Livre (CL).

Enciclopédia da Conscienciologia

20874

Culturologia: a cultura do serenismo; a cultura evolutiva; a cultura de paz; a cultura da
renúncia aos conflitos anticosmoéticos; a cultura da interassistência; a cultura da autodesassedialidade; a cultura do bom humor; a cultura da convivialidade fraterna.
Potencialização. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
condições evolutivas potencializadas pelo sinergismo avançado serenismo-Cosmoética:
01. Amparo. O aumento do entrosamento com o maximecanismo assistencial e a equipex.
02. Assistencialidade. A ampliação da tares e da tara parapsíquica pessoal.
03. Autodefesa. O reforço na blindagem e no autencapsulamento energético.
04. Cognição. A eclosão da racionalidade e das extrapolações parapsíquicas.
05. Desinibição. A impulsão da assertividade e da hiperacuidade na comunicação.
06. Livre arbítrio. A redução do determinismo e da entropia no caminho evolutivo.
07. Lucidez. A amplificação do autodiscernimento e da cosmovisão.
08. Pacifismo. A maximização da imperturbabilidade e da anticonflitividade.
09. Proéxis. A aceleração da História Pessoal rumo ao completismo existencial.
10. Universalismo. A expansão do fraternismo e da teática do melhor para todos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo serenismo-Cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansioliticograma: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
03. Consciência miriaédrica: Evoluciologia; Homeostático.
04. Equilíbrio dinâmico: Paramatematicologia; Neutro.
05. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
08. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Paciência incólume: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Relógio do autodesassédio: Autopesquisologia; Neutro.
12. Renúncia cosmoética: Anticonflitologia; Homeostático.
13. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Strong profile: Perfilologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

A BUSCA DA VIVÊNCIA LÚCIDA DO SERENISMO, ALIADO
À COSMOÉTICA, IMPULSIONA A CONSCIN A PATAMARES
AUTEVOLUTIVOS MAIS ELEVADOS, POTENCIALIZANDO
A FORÇA-TAREFA ASSISTENCIAL EM PROL DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, refletiu sobre o próprio percentual de serenismo
e Cosmoética no momento atual? Considera desenvolver esse sinergismo interassistencial?
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S I NE R GI SM O TE N EP E S - AU T O D E S AS SÉ DI O
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo tenepes-autodesassédio é o conjunto de efeitos otimizadores
da autevolução decorrentes da conjugação das práticas da tarefa energética pessoal com os exercícios para a eliminação de qualquer tipo de molestação autopensênica (autassédio), capaz de favorecer a mútua sustentação e aprimoramento de tais investimentos cosmoéticos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. O elemento de composição para deriva do mesmo idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tahîha, “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 deriva do idioma
Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma
Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do
idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco, cilada; assédio”. Surgiu no idioma
Italiano no Século XIII. Apareceu no idioma Português em 1548.
Sinonimologia: 1. Sinergismo tenepes–autodesintrusão pensênica. 2. Sinergismo tenepes–autodisciplina ortopensênica. 3. Sinergismo tenepes-autodesperticidade.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo tenepes-autodesassédio, sinergismo incipiente tenepes-autodesassédio e sinergismo consolidado tenepes-autodesassédio são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Sinergismo patológico desassistência-autassédio. 2. Sinergismo patológico negligência-patopensenidade. 3. Dissociação assistencialidade-reciclopensenidade.
Estrangeirismologia: o upgrade na assistência multidimensional a partir da cosmoetificação da autopensenidade; o improvement na homeostasia pensênica a partir da ampliação das
práticas assistenciais amparadas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Higiene Consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autassédios
sabotam assistências. Tenepes demanda recins.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade multidimensional; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade inspiradora de recins; a verificação
do paraconvívio sadio propiciado pelo holopensene pessoal desassediado; o reconhecimento da
autocapacitação tenepessista patrocinada pela ortopensenização cotidiana.
Fatologia: o ambiente tenepessista favorável à qualificação da autointenção; a autoconscientização da relevância do autodesassédio para a ampliação dos resultados da tenepes; a autoconstatação do papel das vivências da tenepes na conquista da autodesperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as equilibrações
holossomáticas derivadas dos intercâmbios energéticos com consciex amparadora dando suporte
à autodesassedialidade diuturna; a comprovação dos autodesassédios surgidos a partir das paravi-
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vências assistenciais da tenepes; os autodesassédios propiciados pela tenepes aprimorando a assistência parapsíquica no dia a dia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-autodesassédio.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da evolução interassistencial; o princípio de o Cosmos estar sob
controle inteligente; o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas;
o princípio da autonomia da vontade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) motivando os autodesassédios em
prol da qualificação da assistência multidimensional.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica de revisão autocrítica das últimas 24 horas
pré-tenepes; a técnica da passividade alerta; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica
da recin; as técnicas energéticas; as técnicas de autopesquisa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autodespertologia.
Efeitologia: os efeitos da autoconscientização da relevância dos holopensenes desassediados para a reurbanização planetária.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses evolutivas no contexto da tenepes.
Ciclologia: a busca pela eficiência no ciclo assim-desassim.
Binomiologia: o binômio desenvolvimento parapsíquico–capacitação ortopensênica.
Interaciologia: a interação disponibilidade assistencial–disposição autopesquisística.
Trinomiologia: o trinômio hiperacuidade multidimensional–discernimento cosmoético–
–determinação evolutiva.
Polinomiologia: o polinômio da tenepes individual-voluntária-anônima-vitalícia.
Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / anticosmoeticidade.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à conquista da prontidão assistencial.
Filiologia: a tenepessofilia; a amparofilia; a assistenciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a neofilia; a recinofilia.
Holotecologia: a tenepessoteca; a epicentroteca; a assistencioteca; a energeticoteca;
a parafenomenoteca; a traforoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia;
a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Despertologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o tenepessista.
Femininologia: a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
autodesassediator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens
parateaticus; o Homo sapiens organisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo incipiente tenepes-autodesassédio = aquele vivenciado pelo
tenepessista antes da conquista da autodesperticidade; sinergismo consolidado tenepes-autodesassédio = aquele vivenciado pelo tenepessista a partir da conquista da autodesperticidade.
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Culturologia: a cultura tenepessista; a cultura da Despertologia; a cultura da Parafenomenologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura da Amparologia; a cultura da Holomaturologia; a cultura conscienciológica.
Tenepes. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 aquisições propiciadas pelas práticas exitosas da tenepes, capazes de minorar ou eliminar condições predisponentes ou resultantes
de autassédios:
01. Autoconfiança: o inventário de feedbacks quanto aos resultados da tenepes minora
ou elimina a desconfiança sobre o potencial assistencial das próprias energias.
02. Autodepuração: o constrangimento com as autocorrupções surgido no ambiente
cosmoetificador da tenepes minora ou elimina a negligência diante das próprias imaturidades.
03. Coragem: a comprovação da amparabilidade pessoal minora ou elimina a obnubilação parapsíquica autoprovocada pelo receio de perceber consciências e energias doentias.
04. Cosmovisão: a clarificação das concausas extrafísicas minora ou elimina a dramatização de vivências e incompreensões surgidas de monovisões sobre os fatos.
05. Desopressão: o alívio da holosfera nas imersões no holopensene assistencial da tenepes minora ou elimina a sucumbência às pressões holopensênicas autassediantes.
06. Dignificação: o posicionamento diário de disponibilizar o melhor de si aos outros
minora ou elimina a autossabotagem.
07. Disciplina: a constatação da pontualidade na instalação do campo tenepessista minora ou elimina a postura leviana quanto aos horários das assistências interdimensionais.
08. Higienização: a dissipação de patoenergias da energosfera minora ou elimina o desconforto com intoxicações energéticas pró-autassédios.
09. Hiperacuidade: o reconhecimento de diferentes padrões holopensênicos constatados na tenepes minora ou elimina a vulnerabilidade às assins inscientes e parainfluências assediadoras.
10. Neomundividência: a abordagem multidimensional e multiexistencial das interrelações exercida na tenepes minora ou elimina a reação de frustração, mágoa e ressentimento diante
de situação considerada insatisfatória.
11. Neoperspectiva: expansão de lucidez patrocinada pelo acoplamento com a consciex
amparadora minora ou elimina convicções autassediantes.
12. Ortopensenização: a mudança do bloco de pensamentos com a indução à pensenização assistencial e cosmoética na tenepes minora ou elimina cantilenas autassediantes.
13. Recomposição: a ortoenergização para ocorrência onde julga ter havido ação inapropriada minora ou elimina a autoculpa paralisante pelo início do movimento de recomposição.
14. Responsabilidade: a revisão das últimas 24 horas minora ou elimina o desconhecimento quanto às repercussões multidimensionais nocivas dos atos motivados por autassédios.
15. Satisfação: a vivência extrapolacionista de padrões homeostáticos parapatrocinados
minora ou elimina o prazer haurido com emoções malévolas.
Autodesassédio. Os exercícios de autodesassédio qualificam a tenepes. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 aquisições possíveis com o autodesassédio, capazes de majorar os resultados assistenciais da tenepes:
1. Autoblindagem: o atilamento no desarme dos gatilhos do autassédio majora a capacidade de assistir consciexes desequilibradas e desequilibrantes.
2. Higidez: a harmonização do holossoma proveniente da ortopensenização majora
a predisposição às vivências parapsíquicas de ponta pró-assistido.
3. Imperturbabilidade: a autoimunização às patointerferências extrafísicas majora
o gabarito para a sustentação de consciexes assistíveis na própria psicosfera no período pré-tenepes.
4. Neocognição: a desconstrução de convicções autassediantes majora a receptibilidade
às achegas ideativas do amparador de função da tenepes.
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5. Parafôlego: a ágil reequilibração do mundo íntimo majora o tempo de efetivação de
paraconexões hígidas.
6. Paramizade: o norteamento cosmoético das autocondutas majora o mérito para
a construção de paravínculos homeostáticos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo tenepes-autodesassédio indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Binômio autodesassedialidade-energossomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
04. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
05. Cantilena autassediante: Autodesassediologia; Nosográfico.
06. Concausa extrafísica: Etiologia; Neutro.
07. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
08. Gatilho do autassédio: Autodesassediologia; Nosográfico.
09. Gatilho do autodesassédio: Autodesassediologia; Homeostático.
10. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
11. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
12. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
13. Sinergismo paraperceptibilidade-cosmoeticidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Tenepes autocapacitadora: Tenepessologia; Homeostático.
15. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.

TENEPES E AUTODESASSÉDIO SÃO PROPOSTAS AUTEVOLUTIVAS. CONJUGADAS, PODEM ATUAR SINERGICAMENTE EM FAVOR DA QUALIFICAÇÃO DO TENEPESSISTA
E DA RESPECTIVA ASSISTÊNCIA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o potencial sinérgico das práticas tenepessistas e do investimento no autodesassédio? Com quais resultados cosmoéticos?
A. L.
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SINERGISMO

TENEPES–DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo tenepes–docência conscienciológica é o conjunto de efeitos
potencializadores recíprocos, convergentes e cosmoéticos vivenciados pela conscin, homem ou
mulher, decorrentes da interação regular entre as práticas diárias da tarefa energética pessoal e as
aulas de Conscienciologia, capazes de acelerar o desenvolvimento de ambas as práticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergia, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no século XVI. O vocábulo energético procede do idioma Grego,
energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal vem do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo docência vem igualmente do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mostrar; indicar; dar a entender”. Surgiu no Século XX. A palavra
consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu no Século XII. O elemento de composição logia procede do idioma
Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Interação sinérgica tenepes–docência conscienciológica. 2. Potencialização mútua tenepes–docência conscienciológica. 3. Sinergismo Tenepessologia-Parapedagogiologia.
Neologia. As 3 expressões compostas sinergismo tenepes–docência conscienciológica,
minissinergismo tenepes–docência conscienciológica e maxissinergismo tenepes–docência conscienciológica são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Interação tenepes–docência universitária. 2. Tenepes sem docência. 3. Docência conscienciológica sem prática da tenepes.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercepciologia Interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da
paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a eliminação da patopensenidade; os
benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene pessoal da tares; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da autorreflexão.
Fatologia: o estudo preparatório para as aulas de Conscienciologia ajudando o professor
tenepessista a entender melhor os fenômenos parapsíquicos vivenciados na tenepes; a vontade de
reter as inspirações para a aula auxiliando a manutenção da lucidez na tenepes; a ampliação do
círculo interassistencial e de convivência; as autorreflexões na tenepes depurando o autodesempenho docente; o esforço na manutenção da autocoerência multidimensional induzido tanto pela tenepes quanto pela docência; o abrandamento gradativo das energias e do temperamento do professor pela prática diária da tenepes; a busca do profissionalismo assistencial; as otimizações pré-tenepes; o Curso para Formação de professores de Conscienciologia da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducaciologia (REAPRENDENTIA); as rotinas de estudo; as rotinas
parapsíquicas úteis; a assunção de diferentes papeis na representatividade multidimensional; o encontro internacional de pesquisadores da Tenepessologia (Fórum da Tenepes) realizado anual-
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mente na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
a Semana da Reeducação, promovida anualmente pela REAPRENDENTIA.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem de consciexes pelo professor na sala de aula, levadas para serem assistidas na tenepes; a possibilidade de
os amparadores conduzirem consciexes assistidas pela tenepes à aula do professor; os encaminhamentos de consciexes na prática da tenepes após a aula; as dúvidas remanescentes de consciexes
presentes à aula esclarecidas telepaticamente nas sessões de tenepes após a aula; a identificação
prévia na tenepes de temáticas, demandas e perfis de alunos das próximas aulas; a prática diária
da tenepes auxiliando o desenvolvimento bioenergético e parapsíquico do professor; as inspirações na tenepes sobre conteúdos para a preparação das aulas; as desassimilações simpáticas na
prática da tenepes após a aula; os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados pelos amparadores extrafísicos em função da tenepes enriquecendo as aulas do professor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes–docência conscienciológica; o sinergismo autopesquisa na tenepes–autopesquisa na docência conscienciológica; o sinergismo Energossomatologia-Mentalsomatologia; o sinergismo expansão energossomática na tenepes–expansão energossomática na sala de aula.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da descrença (PD) aplicado à sala de aula e ao próprio parapsiquismo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à tenepes e à docência
conscienciológica, qualificando ambas as práticas.
Tecnologia: a técnica de assistir aos próprios alunos também a partir da tenepes, se necessário; a técnica dos 20 EVs diários.
Voluntariologia: o voluntariado na docência conscienciológica; o voluntariado interdimensional da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito desassediante da tenepes na psicosfera do professor; o efeito automotivante da observação das evidências da assistência realizada através da tenepes verificada
em aula posterior à inclusão dos nomes dos alunos na lista de assistidos; o efeito sinérgico pró-reurbex da tenepes junto à docência conscienciológica.
Neossinapsologia: as neossinapses docentes favorecendo neossinapses parapsíquicas na
tenepes.
Ciclologia: o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica.
Binomiologia: o binômio vivência predominantemente ativa (anímica) em sala de aula–
–vivência predominantemente passiva (parapsíquica) nas práticas diárias da tenepes; o binômio
preparação para iniciar a tenepes–formação docente; o binômio preparação para a sessão diária da tenepes–preparação para a próxima aula.
Interaciologia: a interação amparador da tenepes–amparador da docência conscienciológica.
Crescendologia: o crescendo iscagens inconscientes–iscagens lúcidas.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio professor–tenepessista–amparador da tenepes–amparador
da docência conscienciológica–alunos–consciexes assistidas.
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Antagonismologia: o antagonismo tenepes estagnada / professor teático; o antagonismo professor teoricão / tenepes avançada.
Paradoxologia: o paradoxo de ser o professor quem mais aprende; o paradoxo de o tenepessista ser o primeiro assistido nas práticas da tenepes.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do autoparapsiquismo
interassistencial.
Filiologia: a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a conscienciofilia;
a didaticofilia; a neofilia; a autoparapercepciofilia.
Fobiologia: a superação da espectrofobia; a eliminação da tanatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da procrastinação viabilizando o início da tenepes e da docência conscienciológica.
Holotecologia: a parapedagogoteca; a argumentoteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a didaticoteca; a experimentoteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parapedagogiologia;
a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Argumentologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Amparologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin disciplinada; a conscin autorganizada; a conscin tenepessável; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o aluno; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o voluntário.
Femininologia: a agente retrocognitora; a aluna; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens benignus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens logicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissinergismo tenepes–docência conscienciológica = aquele experimentado nos primeiros 6 meses de vivência conjunta de ambas as práticas; maxissinergismo tenepes–docência conscienciológica = aquele experimentado após a primeira década de vivência conjunta de ambas as práticas.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autoparapercepciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo tenepes–docência conscienciológica, indi-
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cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
02. Autorreflexão na docência conscienciológica: Parapedagogia; Homeostático.
03. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Conteúdo parapedagógico: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
06. Inspiração paradidática: Comunicologia; Homeostático.
07. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
08. Práxis parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
09. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
10. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
11. Sinergismo estado vibracional–tenepes: Autodespertologia; Homeostático.
12. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
13. Sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida: Projeciologia; Homeostático.
14. Tenepes autocapacitadora: Tenepessologia; Homeostático.
15. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.

O SINERGISMO TENEPES–DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA AMPLIA A AUTOLUCIDEZ E DINAMIZA A EVOLUÇÃO
DO PROFESSOR-TENEPESSISTA POTENCIALIZANDO A INTERASSISTÊNCIA REALIZADA EM AMBAS AS PRÁTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de professor de Conscienciologia, já
considerou a possibilidade de iniciar as práticas da tenepes? Na condição de tenepessista, já pensa
em começar a dar aulas de Conscienciologia? Na condição de professor-tenepessista, tira proveito
evolutivo do sinergismo tenepes–docência conscienciológica?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Otimizações Pré-tenepes; Artigo; In: Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antônio; (Orgs.);
Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664
p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entrevistas; 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; páginas 83 a 117.
2. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 11 a 82.

J. C. R.
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SINERGISMO TENEPES-EPICENTRISMO
(PREDESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo tenepes-epicentrismo é o conjunto de efeitos potencializadores, convergentes e cosmoéticos derivados da interação constante das práticas tenepessológicas
diárias com as demais atividades administrativas, parapedagógicas, parapercepciológicas e interassistenciais do epicon lúcido, capazes de agilizar a conquista da autodesassedialidade permanente (Autodespertologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma 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 vem do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O prefixo epi provém do idioma Grego, epi, “em cima; muito perto; depois; a seguir; além de; sobre; em cima de; em; no meio de; segundo; conforme a; por; em vista de; com respeito a; ao alcance de; no poder de”. O elemento de composição
centro deriva também do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu, na Terminologia Científica,
no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Sinergismo Tenepessologia-Epicentrismologia. 2. Potencialização
parapsíquica interassistencial. 3. Recurso pró-desperticidade.
Neologia. As 4 expressões compostas sinergismo tenepes-epicentrismo, sinergismo tenepes–epicentrismo invexológico, sinergismo tenepes–epicentrismo recexológico e sinergismo tenepes–epicentrismo complexiológico são neologismos técnicos da Predespertologia.
Antonimologia: 1. Antagonismo tenepes / epicentrismo. 2. Sinergismo desperticidade-semiconsciexialidade. 3. Sinergismo tenepes-ofiex. 4. Pré-Epiconologia. 5. Vivências da conscin trancada. 6. Síndrome da robotização existencial.
Estrangeirismologia: o Intermissarium; o Tenepessarium; o Epicentrarium; o Despertarium; o Proexarium; o Autopensenarium; o Parafisiopodium; o Ofiexarium; o Evolutionarium;
a conscin scanner consciencial; a interassistencialidade cosmoética encarada ad extremum.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercepciologia Interassistencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto: – Autodesassediologia significa interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia Interassistencial; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os higiopensenes; a higiopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; a ortopensenização habitual; a eliminação da patopensenidade; a depuração
constante do materpensene pessoal; o holopensene pessoal da benignopensenidade.
Fatologia: a autorganização intrafísica máxima objetivando a expansão da Interassistenciologia; a autoconfiança parapsíquica crescente; o profissionalismo interassistencial pessoal; as
atitudes pessoais pró-desperticidade; as autoiniciativas cosmoéticas de extrema autenticidade; as
3 atitudes de alta consciencialidade desencadeadoras do epicentrismo lúcido, sintetizadas no trinômio pedidos-trafares-rostos; o autexame continuado da própria consciência; o amadurecimento
pessoal quanto à Paraconscienciologia.
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Parafatologia: a autovivência diuturna do estado vibracional (EV) profilático; a priorização diuturna do parapsiquismo interassistencial; a tenepes como background das atividades desassediadoras pessoais; a doação da própria homeostase holossomática; a autodisponibilidade interdimensional progressiva; o ato de saber levar de eito a subsistência intrafísica com as demandas maxiproexológicas; a sinceridade multidimensional cotidiana; a qualificação diária da Autotridotaciologia Interassistencial; a expansão da força presencial desassediadora; a intenção continuada de harmonizar todos os ambientes e consciências com as quais têm contato; o incremento
das projeções lúcidas desassediadoras; o entrosamento mais constante com o amparador de função a partir da ampliação qualificada do próprio thesaurus cerebral (Lateropensenologia); as autoconvicções intermissivas funcionando ao modo de vacina antiassédio; o epicentrismo consciencial enquanto neooportunidade cosmoética do exercício de liderança grupal; a autopolarização
neoverponológica embasando o autorrevezamento multiexistencial; o transbordamento das práticas tenepessológicas para as demais horas do dia; a preparação teática para a conquista da tenepes
24h; a assunção da maturidade paraperceptiva; o aprendizado ascendente quanto ao parapsiquismo paraproxêmico, entrosado ao paracronêmico; o encontro internacional de pesquisadores da
Tenepessologia promovido anualmente pelo CEAEC (Fórum da Tenepes); o Conselho de Epicons da CCCI (UNICIN); o entrosamento da Tenepessologia Teática com a Autepiconologia Lúcida, permitindo a assunção da Autodespertologia; a candidatura inicial à condição de minipeça
lúcida, profissional do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, através dos trabalhos
da oficina extrafísica (Autofiexologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-epicentrismo; o sinergismo intraconsciencialidade benigna (Tenepessologia)–interconsciencialidade assistencial (Epicentrismologia); o sinergismo autocentramento consciencial–holossoma equilibrado; o sinergismo detalhismo-atacadismo; o sinergismo Energossomatologia-Mentalsomatologia; o sinergismo EV–cursos de campo;
o sinergismo autoliderança exemplarista–liderança grupal exitosa.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de a evolução
pessoal depender da assistencialidade grupal; o princípio da descrença aplicado às próprias experiências parapsíquicas; o princípio de sempre buscar o melhor para o maior número de consciências; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio de o EV ser a chave da
vida humana; o autexemplo quanto ao princípio evolutivo do primeiro discernimento; o princípio
evolutivo de viver com os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria do triatleta consciencial; a teoria dos 5 ciclos; a teoria do autoultimato cosmoético; a teoria de a tenepes ser o megacompromisso interdimensional da proéxis;
a teoria da paraimunidade consciencial; a busca incansável pela vivência diária da teoria da ortótes.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do energoduto interassistencial; a técnica da megaeuforização; a técnica
do detalhismo aplicada à Autoparapercepciologia; a técnica do mitridatismo interassistencial;
a técnica do epicentro-cobaia voluntário; as técnicas conscienciológicas de autodesassediometria.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis;
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Projetarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio
Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível
da Evoluciologia.
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Efeitologia: os efeitos interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos do epicentrismo consciencial; o efeito halo da interassistencialidade multidimensional; o efeito seriexológico, incomensurável, da tenepes; os efeitos desassediadores das dinâmicas parapsíquicas e dos
cursos de campo da Conscienciologia; o efeito sadio do neuroléxico analógico avançado facilitando a comunicação telepática com o amparador; os efeitos cosmoéticos dos poderes conscienciais bem administrados; o efeito halo multidimensional da Etologia Evolutiva.
Neossinapsologia: os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais; a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses
no assistido.
Ciclologia: o ciclograma parapsíquico pessoal visando a conquista do compléxis; a autolucidez quanto ao ciclo grupocármico pessoal; o ciclo ex-assistido–neoassistente; o ciclo interassistencial tenepes inspiradora–gescon libertadora entrosado na cotidianidade diuturna; o ciclo
de primaveras energéticas (cipriene) desencadeado após o trabalho interassistencial exitoso; o ciclo recéxis-recin aplicado à Autoparapercepciologia; o ciclo ressoma-dessoma-neointermissão da
conscin interassistencial completista.
Enumerologia: o epicentrismo tenepessológico; o epicentrismo invexológico; o epicentrismo autoradológico; o epicentrismo parapolimatológico; o epicentrismo ofiexológico; o epicentrismo despertológico; o epicentrismo maxicomplexiológico.
Binomiologia: o binômio autotranspiração-heteroinspiração; o binômio interassistência-autodesassédio; o binômio tenepes-autoproéxis; o binômio força presencial–acolhimento interconsciencial; o binômio intercooperação-Maxiproexologia; o binômio megaempatia-Holoassistenciologia; o binômio ectoplastia-megaterapia; o binômio Epicentrismologia-Neoverponologia; o exercício diário do binômio admiração-discordância no contexto da Interassistenciologia.
Interaciologia: a interação assistência aos outros–reciclagem do autotemperamento;
a interação parassemiológica holocognição diagnóstica–maximização terapêutica; a interação
autodesassédio mentalsomático–homeostase holossomática; a interação epicentrismo atino–assistência de destino; a interação Interassistenciologia-Discernimentologia; a interação Conselho
de Epicons–UNICIN–CCCI; a interação autoconvicção intermissiva–autoconfiança paraperceptiva; a interação multidimensional minipeça-maximecanismo; a interação catálise-catarse.
Crescendologia: o crescendo dos autodesafios evolutivos exigindo recins constantes;
o crescendo tenepes-epicentrismo-ofiex; o crescendo exteriorização energética pessoal–acesso
à Central Extrafísica de Energia (CEE); o crescendo autotares-autodesperticidade; o crescendo
Epicentrismologia-Epiconscienciologia; o crescendo eumatia-polimatia-parapolimatia; o crescendo da minipeça lúcida voluntariado conscienciológico–maximecanismo multidimensional interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial; o trinômio teática-verbação-exemplarismo; o trinômio maxiproéxis-megacompléxis-neoparaprocedência; o trinômio autotrafor-autotrafar-autotrafal; o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio modéstia-sinceridade-autenticidade; o trinômio autevolutivo tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo).
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo; o polinômio hoje-aqui-agora-já; a vivência teática do megapolinômio interassistencial; o polinômio invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis; o polinômio Tenepessologia-Autoproexologia-Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia.
Antagonismologia: o antagonismo erudição parapsíquica / apedeutismo parapsíquico.
Paradoxologia: a vivência progressiva do paradoxo desassediador.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à assunção despertológica.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: a eliminação da parapsicofobia.
Sindromologia: a autoprecaução quanto à síndrome do super-homem.
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Holotecologia: a consciencioteca; a epicentroteca; a paracognoteca; a proexoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Epicentrismologia; a Epiconologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Desassediologia; a Grupocarmologia; a Paraconscienciologia; a Ofiexologia; a Semiconsciexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o pré-desperto; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; o conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o consciencioterapeuta; o médico; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o assimilador energético; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencioterapeuta; a médica; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora
consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a assimiladora energética; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: o sinergismo tenepes–epicentrismo invexológico = o efeito potencializador das atividades proexológicas do(a) epicon-inversor(a) visando a desperticidade; o sinergismo
tenepes–epicentrismo recexológico = o efeito potencializador das atividades proexológicas do(a)
epicon-reciclante rumo à desperticidade; o sinergismo tenepes–epicentrismo complexiológico
= o efeito potencializador das atividades proexológicas do(a) epicon-completista finalizando
a atual existência humana na condição de desperto.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Interdimensional Continuada.
Sinergismo. Considerando a Epicentrismologia, a majoração da interassistencialidade do
tenepessista-epicon pode sobrevir a partir da potencialização de, pelo menos, 15 frentes de trabalho listadas a seguir na ordem alfabética dos termos-chave:
01. Acréscimo. O incremento da interassistencialidade pessoal a partir da suplantação
progressiva dos 50 minutos diários da tenepes, os quais vão pouco a pouco expandindo e se assenhoreando da manifestação integral do epicon, em geral após 1 decênio de trabalhos tenepessológicos, predispondo à vivência da chamada tenepes 24h.
02. Amparador. A ampliação do rapport com o amparador ou amparadora de função,
podendo haver a visualização do respectivo paravisual, incluindo o conhecimento da base da afinidade pretérita entre os mesmos (Autoparabiografologia).
03. Assistidos. A complexificação dos casos atendidos tanto na cotidianidade como na
tenepes, através dos pedidos de ajuda, exigindo dedicação sincera e reflexão profunda por parte
do epicon a fim de intensificar as evocações técnicas interassistenciais (Tenepessologia).
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04. Autoultimato. A ascenção da maturidade teática pessoal quanto à realidade explicitada pelo antagonismo autoimperdoador / heteroperdoador, sobretudo no tocante à manutenção
da ortopensenidade, banindo patopensenes ectópicos (Autocosmoeticologia).
05. Campo. A intensificação dos campos energéticos formados nas sessões tenepessológicas, caracterizada pela doação mais ostensiva de ectoplasmia, sobretudo a partir dos orifícios
e chacras encefálicos.
06. Contrafluxo. O incremento no nível de contrafluxo pessoal em função da maior repercutibilidade assistencial multidimensional do epicon (autopolarização materpensênica), cabendo a este aprimorar o nível de organização, antecipação e cosmoética pessoais (Autoparaprofilaxiologia).
07. Exteriorização. O crescimento das doações energéticas inspiradas pelos amparadores, a partir de exteriorizações voluntárias e / ou involuntárias, devendo o(a) energizador(a) estar
em dia com os quesitos holossomáticos, tais como peso corporal, carga de sono, alimentação (balanceada), estado vibracional profilático e hiperacuidade mentalsomática.
08. Extrapolacionismo. A experimentação de fenômenos parapsíquicos avançados, por
vezes fugazes, a fim de preparar as autossinapses para futura condição ou neostatus de manifestação parapsíquica interassistencial (Autoneossinapsologia).
09. Parapolítica. A assunção à condição de líder parapsíquico perante o grupo evolutivo gerando repercussões parapolíticas e parassociais, imprimindo maior peso às opiniões expressas, comportamentos assumidos e exemplos praticados (Autolideranciologia).
10. Proéxis. A constatação da predominância da fase consecutiva da interassistencialidade grupocármica, em geral após 3 anos do estabelecimento e assentamento das práticas epicêntricas, aos moldes da fase de manutenção da tenepes.
11. Registro. A necessidade aumentada dos registros parapsíquicos em geral e da tenepes em particular, a partir da amplificação do interesse nos fatos e parafatos vivenciados, outrora
desperdiçados como importante fonte de pesquisa (Autogesconologia).
12. Relax. O aumento no domínio somático permitindo maior nível de relaxação psicofisiológica voluntária a fim de maximizar a técnica da passividade alerta funcional, fundamental
para a semipossessão benigna, ao modo da requerida nas práticas tenepessológicas e nos cursos
com formação de campo bionergético em geral (Autodominiologia).
13. Responsabilidade. A potencialização do senso de pararresponsabilidade evolutiva
em função da vivência inicial, porém efetiva, da condição de minipeça lúcida.
14. Sinalética. A requisição mais constante do conjunto de sinais parapsíquicos pessoais
no cotidiano, aprimorando a comunicabilidade interdimensional com os amparadores de função
(Autoparacomunicologia).
15. Tara. O incremento na tara parapsíquica pessoal passando o epicon a suportar
consciexes mais enfermas e por mais tempo na própria psicosfera, em comparação com o período
anterior do tenepessismo solo, ou seja, sem a concomitância com o epicentrismo, gerando a ampliação do próprio teto parapsíquico (Autoparaimunologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo tenepes-epicentrismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
02. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Autoultimato cosmoético: Megadecidologia; Homeostático.
05. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
06. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
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Conscienciatra: Interassistenciologia; Homeostático.
Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
Equipe de epicons lúcidos: Conviviologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
Sinergismo conscienciológico: Sinergisticologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA CONTINUADA DO SINERGISMO TENEPES-EPICENTRISMO POSSIBILITA AQUISIÇÃO DE NEOEXPERIÊNCIAS INTERASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS PARA A ASSUNÇÃO EFETIVA DA AUTODESASSEDIOLOGIA PERMANENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu mais profundamente sobre o alcance
evolutivo das práticas tenepessológicas entrosadas ao epicentrismo lúcido? Como encara tal desafio evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Fernandes, Pedro; Sinergismo Tenepes-Epicentrismo: Base da Autodesperticidade; Artigo; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; 19 enus.; 4 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 338 a 349.
2. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD-ROM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 123 a 146.
3. Lopes, Adriana; Tenepes: Base do Epicentrismo Lúcido; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
14; N. 2; 3 enus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 356 a 360.
4. Mansur, Phelipe; A Importância da Tenepes para o Desenvolvimento do Epicentrismo na Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; 3 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 350
a 355.
5. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 93.
6. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 138.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 735 a 738 e 743
a 748.
8. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Org.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para
autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologias dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos;
28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2012; páginas 1 a 160.

P. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

20890

SINERGISMO

TENEPES–PROJETABILIDADE
(PROJECIOLOGIA)

LÚCIDA

I. Conformática
Definologia. O sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida é o efeito potencializador gerado pela ação associada da tarefa energética pessoal com a projeção lúcida da consciência para
fora do corpo físico, promovendo a parapercepção da realidade interassistencial da atuação conjunta, consciente e eficaz, da conscin lúcida com o amparador extrafísico de função.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma 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 deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. A palavra projeção é proveniente do idioma Latim,
projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento;
prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século
XVIII. O vocábulo lúcido é oriundo igualmente do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Sinergismo tenepes–projeção consciente assistencial. 2. Sinergismo
tenepes–projeção consciente. 3. Sinergismo tenepes–projeção assistida. 4. Potencialização interassistência tenepessista–projetabilidade.
Neologia. As duas expressões compostas sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida restrito e sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida ampliado são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projeção inconsciente na tenepes. 2. Ausência de parapercepção na
tenepes. 3. Anulação entre as técnicas projetivas e assistenciais. 4. Incompatibilidade tenepes-projeção. 5. Antagonismo tenepes / projetabilidade. 6. Adormecimento na tenepes. 7. Devaneio
na tenepes.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às aplicações interassistenciais das técnicas projetivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da
projetabilidade lúcida; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a autorganização visando a projetabilidade lúcida; a evitação da euforin; a superação dos medos; os sons intracranianos da saída do psicossoma; a interiorização da consciência projetada frequentemente através dos plantochacras; a recoincidência dos veículos de manifestação; os registros projetivos; as confirmações posteriores da assistência prestada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as mobilizações de
energias prévias; a saída do psicossoma lateral ou frontalmente; a soltura holossomática; os desconfortos oriundos da ectoplasmia; o circuito coronofrontochacral; a abertura da clarividência pela atenção focada; a aura projetiva; a ampliação da descoincidência dos veículos na vivência da
projetabilidade lúcida; os encontros projetivos; as projeções assistidas; as doações energéticas extrafísicas; as ectoplasmias extrafísicas; os parassopros energizados; as projeções desassediadoras;
os resgates extrafísicos; os esclarecimentos extrafísicos diretos às consciexes e conscins projeta-
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das; as transfigurações extrafísicas; a acalmia das consciências; o posicionamento lúcido na condição de integrante da equipex; o arco voltaico feito extrafisicamente; as exteriorizações em círculo pelas paramãos em sentido horário; as volitações extrafísicas; a Parapedagogia; as paraglomerações extrafísicas; as consciências extrafísicas erráticas; as paraincursões à Baratrosfera; as
paravisitas às comunexes; as aplicações longitudinais de energia no psicossoma dos assistidos; as
para-higienizações dos ambientes extrafísicos adstritos às bases físicas; as assistências pré-ressoma; a atuação prévia no trabalho interassistencial extrafísico; as abordagens extrafísicas; a parabordagem camuflada da condição de assistente; o reforço energético pela utilização do fitoectoplasma; as assistências à primeira e segunda dessoma; as reurbanizações extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida; o sinergismo trabalho
bioenergético–projeção consciente; o sinergismo autassistência-heterassistência; o sinergismo
parapsiquismo-assistencialidade; o sinergismo conscin sensitiva–consciex amparadora.
Principiologia: o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da grupalidade interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da vontade
decidida superando as limitações pessoais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida interassistencial; a teática da tenepes;
a teoria das reurbexes.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a aplicação de técnicas projetivas; a técnica da projeção lúcida; a técnica da respiração rítmica associada à respiração energossomática; a técnica
do circuito corono-frontochacral; a técnica do balanço do psicossoma; a técnica dos comandos
projetivos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado do grupo de pesquisas da tenepes; o paravoluntariado da equipe extrafísica assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Projetores
Conscientes; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito assistencial da projeção lúcida; o efeito da compreensão da assistência vivenciada extrafisicamente; o efeito da interação lúcida com o amparador; o efeito da
ampliação da comunicabilidade; o efeito desassediador da projeção consciente.
Neossinapsologia: as neossinapses da autoconscientização multidimensional (AM); as
neossinapses da interassistencialidade avançada.
Ciclologia: o ciclo interassistencial tenepes–projetabilidade–eficácia assistencial; o ciclo lucidez–projeção–ação extrafísica.
Binomiologia: o binômio projeção lúcida–qualificação assistencial; o binômio projetor
tenepessista–cosmovisão; o binômio projeção consciente–cooperação com a equipex; o binômio
voluntariado intrafísico–paravoluntariado extrafísico; o binômio cérebro-paracérebro.
Interaciologia: a interação conscin tenepessista–consciex amparadora.
Crescendologia: o crescendo acoplamentos–tenepes–projeção lúcida.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-assistencialidade-projetabilidade.
Polinomiologia: o polinômio intencionalidade–vontade decidida–soltura holossomática–projeção lúcida assistencial.
Antagonismologia: o antagonismo projeção consciente / ausência de lucidez na tenepes.
Paradoxologia: o paradoxo anonimato intrafísico–exposição extrafísica.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a projeciocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da Projeciologia; as leis da
Assistenciologia.
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Filiologia: a projeciofilia; a assistenciofilia; a tenepessofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a projeciofobia; a parapsicofobia.
Maniologia: a mania de devanear na tenepes.
Mitologia: o mito de não poder se projetar durante a tenepes; o mito dos resultados sem
esforços; o mito do salvacionismo.
Holotecologia: a projecioteca; a interassistencioteca; a energoteca; a parafenomenoteca;
a parapsicoteca; a comunicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Grupocarmologia; a Extrafisicologia; a Assistenciologia; a Tenepessologia;
a Despertologia; a Comunicologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Pesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o projetor lúcido.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o proexista; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o epicon lúcido; o evoluciente;
o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a proexista; a intermissivista; a completista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a epicon lúcida; a evoluciente;
a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida restrito = a projeção consciente no ambiente extrafísico coexistente com a base física da tenepes, qualificando a assistência;
sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida ampliado = a projeção consciente em ambientes extrafísicos distantes potencializando a assistência.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da interassistência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida, 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. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
06. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
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Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.

A PROJETABILIDADE LÚCIDA DESCORTINA OS BASTIDORES DA EXTRAFISICALIDADE. O TENEPESSISTA-PROJETOR É INTEGRANTE CONSCIENTE, ÚTIL E PARTICIPATIVO, ATUANDO NO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza técnicas para se projetar com lucidez?
Quais proveitos interassistenciais tenepessistas obtém pela aplicação da vontade decidida?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 11 a 82.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 425 a 777.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 19 a 208.

I. R. S.
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SINERGISMO TENEPES-RETROCOGNIÇÃO
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinergismo tenepes-retrocognição é o conjunto potencializador de efeitos
recíprocos e interatuantes entre as práticas parapsíquicas interassistenciais diárias da Tenepessologia e a possibilidade de acesso mais frequente e qualitativo aos recônditos retrossinápticos da
Holomnemossomatologia, ampliando as competências tarísticas universalistas do assistente consciencial veterano.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie, “ação
coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no
Século XX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego,
energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim,
personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição retro vem igualmente
do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás, para trás; remontando ao passado; em retribuição”.
Surgiu no Século XV. A palavra cognição provém do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de
cognitium, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar
saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1836. O termo retrocognição surgiu
em 1901.
Sinonimologia: 1. Sinergismo Tenepessologia-Retrocogniciologia. 2. Sinergismo tenepes-holomemória. 3. Sinergismo Retrocogniciologia-Interassistenciologia.
Neologia. As 4 expressões compostas sinergismo tenepes-retrocognição, sinergismo inicial tenepes-retrocognição, sinergismo mediano tenepes-retrocognição e sinergismo avançado
tenepes-retrocognição são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 01. Recesso tenepessológico. 02. Retrocognição descontextualizada.
03. Sinergismo conscin tenepessável–aura retrocognitiva. 04. Sinergismo baratrosférico. 05. Sinergismo assédio-retrotraumas. 06. Antagonismo tenepes / robéxis. 07. Síndrome da hipomnésia. 08. Desperticidade. 09. Ofiexologia. 10. Sinergismo tenepes-precognição.
Estrangeirismologia: os flashbacks retrossomáticos oriundos das práticas tenepessológicas; o faraway, so close seriexológico vivenciado diariamente; o déjà-vu desencadeado pelos
pedidos de ajuda; o download diário do livro Manual da Tenepes no site da Editares; o número
crescente de tenepessistas worldwide; o breakthrough holomnemônico; a expertise interassistencial; o Paracognitarium; o Tenepessarium; o Retrocognitarium; o Elucidarium autevolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holomaturologia Interassistencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Tenepes: gatilho retrocognitivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; os holomnemopensenes;
a holomnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; o holopensene da interassistencialidade parapsíquica; a intensificação da taquirritmia pensênica tenepessológica a partir da interação paracerebral crescente amparador-tenepessista; a tenepes enquanto polo atrator e reforçador do holopensene da Autoparaprocedenciologia.
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Fatologia: a evolução constante das práticas tenepessológicas; a lucidez pessoal quanto
aos estágios da tenepes; a importância de se lembrar a data de início dos trabalhos tenepessológicos; a pontualidade diária perante a Tenepessologia; o autodiscernimento quanto à complexificação do processo interassistencial pessoal; a necessidade de saber mais para ajudar mais (Paracogniciologia); a relevância da memória na Interassistenciologia; o papel decisivo da tenepes na aquisição do megacompléxis; o marco grupocármico das atividades parapedagógicas relacionadas
à tenepes; a relevância grupocármica do Grupo de Pesquisas Conscienciais (GPC) da Tenepessologia; o Fórum da Tenepes enquanto tradicional evento de congregação e intercâmbio científico
entre tenepessistas e conscins tenepessáveis organizado anualmente pelo CEAEC; o I Congresso
Internacional de Tenepessologia (17 a 20.12.2012); as vivências diuturnas pró-ofiex.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo a descoincidência holossomática; a ativação predominante dos chacras superiores no estágio tenepessológico mais avançado; a reverberação retromnemônica nas sinapses atuais desencadeada pelo
acoplamento energético profundo (assim) com as consciexes atendidas; o arco voltaico craniochacral reordenando e para-higienizando o sinapsossoma; os fenômenos retrocognitivos na tenepes
enquanto bônus evolutivo (Extrapolacionismologia); a manutenção da saúde cerebral favorecendo
o download paracerebral; o neuroléxico analógico teático possibilitando a amarração de pontas
retrocognitivas; a tenepes (Interassistenciologia) auxiliando na cura dos nódulos holomnemônicos
(Paraneuropatologia); as exteriorizações ectoplásticas diárias reequilibrando a rede sináptica pessoal e alheia; a tenepes sustentando o desassédio oportunizado pela neoliderança grupocármica
(retroassistidos); a antiemocionalidade crescente viabilizando a lembrança de retrossinapses marcantes; a neuromacrossomaticidade permitindo a hiperlucidez retrocognitiva; o fato de ir, aos
poucos, aprendendo a lidar, no cotidiano, com o quem é quem seriexológico (Holomaturologia); a
tenepes enquanto infiltração cosmoética da extrafisicalidade na Materiolândia; os parapsicodramas otimizando o acesso pararretrossináptico das consciexes atendidas; a assunção da autoconscientização seriexológica ofertada pelas práticas tenepessológicas; a maturidade tenepessológica
ocasionando a autoprofilaxia proexológica (Antimimeticologia); o exercício teático da Tenepessologia otimizando a vivência da segunda dessoma lúcida (Neointermissologia); o cotejo proexológico, grupocármico e interassistencial entre o duplismo tenepessológico e a parapreceptoria
evolutiva (Amparologia); o amadurecimento da inteligência tenepessológica atual dando azo à
nulificação parafisiológica do futuro período infantil e, consequentemente, ao autorrevezamento
da lucidez consciencial a partir das retrocognições imberbes (Neorressomatologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-retrocognição; o sinergismo atacadismo interassistencial–atacadismo cognitivo; o sinergismo tenepes-parapsicoteca; o sinergismo tenepes-profissão; o sinergismo autorganização-interassistencialidade; o sinergismo invéxis-epicentrismo-tenepes-ofiex; o sinergismo Paracronologia-Tenepessologia.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica demonstrado nas práticas tenepessológicas diárias; o princípio da reciprocidade interassistencial; o princípio evolutivo
de o tenepessista ser o primeiro a ser ajudado; o princípio da manutenção cognitiva seriexológica; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio evolutivo da Holorressomática; o princípio da vitalicidade tenepessológica.
Codigologia: o código de conduta do tenepessista.
Teoriologia: a teoria da holomemória.
Tecnologia: a técnica do circuito energético corono-frontal; a técnica da autocobaia
seriexológica ampliando as abordagens conscienciometrológicas do tenepessista; as abordagens
retrocognitivas contidas na técnica do tenepessograma; a Paratecnologia Interassistencial da
reurbex (Maximecanismologia); a técnica da passividade alerta; a técnica do registro tenepessológico permitindo juntar as pontas da automanifestação interassistencial (Grafotenepessologia);
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a técnica interassistencial de se repassar mentalmente os contatos diários checando a qualidade
das interações e intenções pessoais (Conviviologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Holobiografologia; o Colégio Invisível
da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos maxiproexológicos resultantes do sinergismo tenepes-retrocognição; os efeitos holossomáticos derivados das retrocognições autênticas; o efeito seriexológico
das práticas diárias da tenepes; os efeitos paragenéticos provenientes da doação energética diária; os efeitos somáticos resultantes da tenepes; os efeitos intraconscienciais e grupocármicos
derivados da Seriexologia Lúcida; os efeitos evolutivos da Tenepessologia.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelas vivências retrocognitivas.
Ciclologia: a influência do ciclo circadiano na tenepes e na memória; o ciclo aspersores
energéticos–desassédio consciencial; o ciclo cronêmico pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes.
Enumerologia: a tenepes potencial; a tenepes inicial; a tenepes regular; a tenepes ascendente; a tenepes veterana; a tenepes 24h; a tenepes evoluída (pré-ofiex). As semipossessões consecutivas; as exteriorizações consecutivas; as evocações consecutivas; as personalidades consecutivas; as assistências consecutivas; as memórias consecutivas; os cons consecutivos.
Binomiologia: o binômio Tenepessarium-Retrocognitarium; o binômio passividade
alerta–passividade aberta; o binômio seriéxis-tenepes; o binômio hodiernidade interassistencial–
–retrocogniscibilidade potencial; o binômio cabeça sinapticamente aberta–alcova energeticamente blindada; o binômio alvo mental interassistencial (Tenepessologia)–alvo mental retrocognitivo (Projeciologia); o binômio surpreendência interassistencial–surpreendência retrocognitiva.
Interaciologia: a interação retrossinapses-parassinapses-neossinapses; a interação
consciex assistida–tenepessista assistente; a interação holossomática cérebro da conscin–paracérebro da consciex; a interação Parapsicoteca-Tenepessarium; a interação retrocognição consciencial–expansão interassistencial; a interação CI-tenepes-neointermissão; a interação intenção
pessoal–interação grupal.
Crescendologia: o crescendo tenepes inicial–tenepes avançada; o crescendo flash retrocognitivo na tenepes–retrocognição confirmada na ofiex; o crescendo conscin tenepessável–
–tenepessista veterano; o crescendo tenepes–Central Extrafísica de Energia (CEE); o crescendo
interassistencial na Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo EV–arco voltaico–megaeuforização; o crescendo Cognópolis (CCCI)-Interlúdio (CCCE); o crescendo memória semântica–
–memória episódica; o crescendo sinérgico tenepes isolada–condomínio de tenepessistas–aparecimento dos evoluciólogos.
Trinomiologia: o trinômio coronochacra-pineal-paracérebro; o trinômio tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo) predispondo à saturação holopensênica pró-recuperação de cons
magnos (Genopensenologia); o trinômio Cronoproexologia-Cronotenepessologia-Cronoevoluciologia.
Polinomiologia: o polinômio CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo querer saber / poder saber; o antagonismo querer
ajudar / poder ajudar; o antagonismo TGV evolutivo / TVP mercantilista; o antagonismo imaginação deseducada / retrocognição confirmada; o antagonismo devagar e sempre / síndrome da
pressa; o antagonismo tenepessismo / anacronismo; o tenepessismo / teologismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o tenepessista ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo
das sutilezas tenepessológicas poderem demonstrar raízes assistenciais evidentes.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a discernimentocracia; a parapolimatocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
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Filiologia: a assistenciofilia; a neofilia; a biofilia; a parapercepciofilia; a cognofilia;
a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome das falsas memórias; o combate à síndrome da
pré-derrota.
Holotecologia: a neuroteca; a cerebroteca; a encefaloteca; a cognoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Retrocogniciologia;
a Seriexologia; a Grupocarmologia; a Mnemossomatologia; a Neurossomatologia; a Sinapsossomatologia; a Holossomatologia; a Paracerebrologia; a Despertologia; a Pré-Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o pré-desperto; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; o conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o assimilador
energético; o epicon lúcido; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial;
a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora
consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a assimiladora
energética; a epicon lúcida; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial tenepes-retrocognição = a impressão retrocognitiva
esporádica proveniente da ausculta holopensênica da consciex atendida na tenepes; sinergismo
mediano tenepes-retrocognição = o flash retrocognitivo clarividente desencadeado durante as exteriorizações tenepessológicas; sinergismo avançado tenepes-retrocognição = a rememoração retrocognitiva em bloco desencadeada durante o transe da semipossessão benigna com o amparador
da tenepes.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica; a paracultura das comunexes evoluídas.
Mnemossoma. Considerando a Evoluciologia, consciência é sinônimo de memória. Buscar preencher as sinapses cerebrais, não só com as neoverpons, mas também com as retrossinapses (intrafísicas e intermissivas) mais relevantes é meta prioritária para qualquer tenepessista interessado nas vivências da Ofiexologia. Tal procedimento amplia as abordagens interassistenciais
e catalisa a holomaturidade pessoal.
FEP. As lembranças fixam o resultado do convívio interconsciencial. Alto percentual de
boas memórias ao longo da seriéxis pode designar elevado patamar evolutivo da consciência, ou
saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). Por outro lado, a predominância de mágoas,
rancores e ressentimentos na convivialidade denota óbvio atraso evolutivo da consciência interprisioneira. Automemória: denunciadora holobiográfica.
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Reperspectivação. No contexto da Tenepessologia, a evocação diária dos contatos através da visualização e energização benfazeja dos rostos, promovendo reperspectivação ortoconviviológica, constitui ato de assistência silenciosa capaz de promover, ao longo do tempo, a autorreeducação mnemônica pró-assistencial.
Gatilho. A manutenção sincera, verbaciológica e exemplarista de tal atitude multidimensional ao longo da atual existência representa verdadeira gazua holomnemônica, pois revela o estágio inicial para o tenepessista poder compreender os erros e acertos pessoais e grupocármicos,
em geral mais sérios e profundos, do próprio passado. Retrocognição exige megabnegação.
Interdisciplinologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, listadas alfabeticamente, 7 possíveis predisponências retrocognitivas derivadas das práticas tenepessológicas, vivenciadas em geral pelo tenepessista veterano, a fim de ampliar os detalhes pesquisísticos
relacionados ao tema:
1. Amparologia: a sincronização crescente com o amparador de função aprofundando
a interfusão holossomática (semipossessão benigna) e viabilizando revivescências da retroconvivência envolvendo tais consciências.
2. Evocaciologia: a repercussão holossomática da evocação diária dos contatos cotidianos ocasionando recrudescimentos holomnemônicos.
3. Grupocarmologia: o rapport com consciexes assistidas ex-convivas otimizando retrolembranças.
4. Holopensenologia: a saturação holopensênica do automaterpensene interassistencial
no Tenepessarium predispondo a recuperação dos megacons intermissivos e retrossomáticos
pessoais.
5. Interdimensiologia: a projetabilidade lúcida interassistencial eventual, durante ou logo após a sessão da tenepes, permitindo parainterlocuções tarísticas com raízes pretéritas (Pré-Ofiexologia).
6. Paracerebrologia: a descoincidência holossomática tenepessológica diária favorecendo o irrompimento paracerebral e, consequentemente, o acesso maior à holomemória.
7. Parapsicometrologia: o contato físico com os pedidos escritos de ajuda aflorando
possíveis retrossinapses recentes, intermissivas ou ainda mais antigas (Clarividenciologia).
Ofiexologia. Concernente às pesquisas da Taristicologia, dentre as múltiplas variáveis
multidimensionais passíveis de se apresentarem ao tenepessista veterano, quando na antessala da
ofiex, encontra-se a ocorrência mais amiúde de auto e heterorretrocognições com fins interassistenciais. Ortopararrememoração diagnostica auto-holomaturação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo tenepes-retrocognição, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
04. Autoconsciexiabilidade retrocognitiva: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
07. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
08. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Cronotenepessologia: Tenepessologia; Homeostático.
10. Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
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Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
Paracaptação retrocognitiva: Para-historiografia; Neutro.
Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.

O SINERGISMO TENEPES-RETROCOGNIÇÃO É OCORRÊNCIA POSSÍVEL PARA QUALQUER INTERMISSIVISTA DEDICADO, PORÉM PASSÍVEL DE OCORRER MAIS FREQUENTEMENTE APÓS 20 ANOS DE PRÁTICAS TENEPESSISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou ocorrências retrocognitivas a partir
das práticas tenepessológicas? Quais as decorrências proexológicas daí derivadas?
P. F.
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SINERGISMO

VER BE T OR AD O – AU T OR AD O CON SC IE NC I OL ÓGI C O
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico é a associação entrosada, complementar e potencializadora do exercício da função de coautor, ou coautora, enciclopedista, verbetógrafo ou verbetógrafa, redator ou redatora de verbetes técnicos publicados e incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia e o exercício da função específica de autor, ou autora, de livro, notadamente técnico, publicado, sobre temas da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sinergismo vem do idioma Francês, synergisme, de synergie,
“ação coordenada de vários órgãos”, e este do idioma Grego, synergía, “cooperação; ajuda”. Surgiu no Século XX. O termo verbo provém do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo;
expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”,
surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O termo autorado procede também
do idioma Latim, auctor, “produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Surgiu no
Século XIII. O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu também 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.
Complementariedade verbetorado–autorado conscienciológico.
2. Intercooperação verbetorado–função de autor conscienciológico. 3. Sinergismo condição de
coautor enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia–autorado holocármico.
Neologia. As 4 expressões compostas sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico; sinergismo inicial verbetorado–autorado conscienciológico; sinergismo mediano verbetorado–autorado conscienciológico e sinergismo avançado verbetorado–autorado conscienciológico são neologismo técnicos da Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Verbetorado conscienciológico. 2. Autorado holocármico. 3. Sinergismo edição conscienciográfica–autorado conscienciológico.
Estrangeirismologia: o know-how grafopensênico; a high performance mentalsomática;
a vivência do hard work pesquisístico; o upgrade mentalsomático; o Grafopensenarium; o Verbetarium; o Gesconarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à produtividade conscienciográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia lúcida; o holopensene pessoal
do autorado conscienciológico; o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico; os grafopensenes mentaissomáticos; a grafopensenidade mentalsomática; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; os proexopensenes;
a proexopensenidade; o desafio autoimposto de pensenizar com predomínio do pen; a existência
de conscins intermissivistas mais afins teaticamente ao holopensene da escrita (Bibliologia);
o incremento da Autoneopensenologia a partir da teaticidade intelectual diária; a qualificação autopensênica pelo exercício da conscienciografia; a retilinearidade autopensênica pelo continuísmo
conscienciográfico; a grafopensenidade interassistencial; o materpensene conscienciográfico; a fixação holopensênica da escrita conscienciológica.
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Fatologia: a intercooperação produtiva entre o verbetorado e o autorado conscienciológico; a interconexão entre a verbetografia e a escrita de livros conscienciológicos; o verbetorado
predispondo ao autorado conscienciológico; o verbetorado enquanto ferramenta de produção gesconológica; os verbetes pessoais enquanto sementes das futuras gescons; a expansão dos próprios
verbetes enquanto método de elaboração da obra conscienciológica pessoal; a verbetografia melhorando a elaboração autopensênica e a estilística na escrita de artigos e livros; os verbetes pessoais transformados em capítulos de livro; os capítulos do livro pessoal transformados em verbetes; a verbetografia enquanto estratégia tarística de desinibição intelectual; o continuísmo verbetográfico promovendo o desassédio mentalsomático capaz de abrir neocaminhos sinápticos fundamentais para a escrita futura da megagescon; o tratamento enciclopédico das verpons; a utilização
do estilo enciclopédico nas obras pessoais; o verbetorado e o autorado conscienciológico enquanto títulos intelectuais democráticos; a divulgação das próprias obras publicadas durante as defesas
de verbetes pessoais; a formação do público-leitor das próprias obras a partir da defesa de verbetes; a infraestrutura gesconográfica da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); o avanço pessoal na Escala dos Autores Mentaissomáticos; a proéxis grafocêntrica;
o mapeamento da identidade interassistencial na área da tares gráfica; a autodeterminação em priorizar a conscienciografia na atual ressoma; a autossustentabilidade grafotarística; o autoposicionamento conscienciográfico; a assistência tarística atacadista; o escoamento dos temas de autopesquisa; o ato de conjugar a escrita de verbetes, artigos e livros tarísticos; a convergência dos temas de pesquisa publicados em vários veículos; a autoconsciência da importância da publicação
de múltiplas obras; a prole verbetográfica pessoal; o acervo bibliográfico pessoal; os frutos da
proéxis do intermissivista; o menosprezo à estrutura enciclopédico-conscienciográfica de ponta;
a minidissidência em relação à maxiproéxis ao eximir-se de publicar as autopesquisas; o fato de
a conscin com trafor da escrita sem produção conscienciográfica gerar o incompléxis; a saída da
inércia ideativa através da escrita de verbetes; o antiperdularismo e o antiegoísmo quanto à riqueza intelectual e cognoscitiva pessoal; o compromisso evolutivo do intermissivista com a fixação
grafotarística dos neoprincípios da Conscienciologia na Terra.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
do parapsiquismo mentalsomático; a rotina mentalsomática favorecendo a conquista de parapreceptoria funcional; o amparo de função diferenciado da verbetografia; a atuação dos amparadores
extrafísicos nas inspirações conscienciográficas; o autocomprometimento com os amparadores da
Gesconologia; a autodesassedialidade intelectual ascendente; o autodesassédio mentalsomático
necessário para iniciar, manter e finalizar cada novo trabalho conscienciográfico; o autenfretamento neoverpônico ascendente; o esforço sincero na eliminação da ociosidade dos trafores mentaissomáticos paragenéticos através da escrita conscienciológica contínua; o fato de, durante
o Curso Intermissivo (CI), a maior parte dos intermissivistas se preparar convictamente para ser
escritor na vida intrafísica; a responsabilidade do intermissivista diante do cabedal cognitivo haurido na extrafisicalidade e reiterado pelo aporte mentalsomático das obras e tratados da Conscienciologia; a automotivação para a escrita conscienciológica enquanto paravinco da intermissibilidade recente; a sustentabilidade da conexão com a autoparaprocedência cursista a partir da produção conscienciográfica; o reconhecimento dos verbetes pessoais favorecendo o acesso às autogescons na dimensão intrafísica em vida próxima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico; o sinergismo
autogesconológico artigo-verbete-livro-megagescon; o sinergismo antimaternidade sadia–filiação conscienciográfica; o sinergismo vontade-intenção-realização; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; o sinergismo desenvoltura intelectual–perfomance escrita–desempenho comunicativo; o sinergismo megatrafor intelectual–proatividade conscienciográfica;
o sinergismo autorresponsabilidade evolutiva–fidelidade intermissiva.
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Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado à autoprodutividade
mentalsomática; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio da retribuição do conhecimento recebido; o princípio da quantidade com qualidade aplicado à conscienciografia; o princípio do espólio autorrevezador.
Codigologia: a inclusão da cláusula da escrita conscienciológica no código de valores
pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Mentalsomatologia.
Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual; a teática conscienciográfica; a teoria da grafoassistência; as teorias conscienciológicas
vivenciadas e exemplificadas.
Tecnologia: o estilo técnico da Enciclopédia da Conscienciologia; a escrita técnica enciclopédica; as técnicas conscienciográficas fundamentadas na Interassistenciologia; a técnica
da estatística aplicada aos autodesempenhos conscienciográficos; a verbetografia na condição de
técnica de desassédio mentalsomático; as técnicas de autodesassédio autoral.
Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verponologistas.
Efeitologia: o efeito da autorganização no completismo das autogescons; os efeitos do
aproveitamento máximo do tempo evolutivo nas produções conscienciográficas; o efeito da escrita diária; o efeito do verbetorado no autodesassédio intelectual; o efeito das técnicas verbetográficas na qualificação da escrita; o efeito do autorado na autoconfiança intelectual; o efeito do
autorado no neoposicionamento existencial.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do aprendizado do confor verbetográfico;
a sofisticação neossináptica estimulada pela qualificação da autografopensenidade; as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita; as neossinapses autorais e a recuperação de
cons magnos advindas do autempenho conscienciográfico.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo da maternagem ideativa; o ciclo ideação imaginativa–realização criativa; o ciclo pesquisar-escrever-publicar; o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo sustentabilidade-produtividade; o ciclo de desafios autevolutivos progressivos,
inevitáveis e intransferíveis.
Enumerologia: a escola de verbetógrafos conscienciológicos; a escola de autores conscienciológicos; a escola de grafopensenologistas; a escola de conscienciografologistas; a escola
de gesconologistas; a escola de neoverponologistas; as escola de autorrevezamentologistas.
Binomiologia: o binômio preparação-consecução; o binômio aquisição-retribuição;
o binômio elaboração do projeto–realização da obra; o binômio lucidez cronológica–prioridade
proexológica; o binômio desenvoltura mentalsomática–assistência conscienciográfica; o binômio
iniciativa pessoal–receptividade grupal; o binômio sementeira intrafísica hoje–colheita intermissiva amanhã.
Interaciologia: a interação Autorganizaciologia-Gesconologia-Complexiologia; a interação autorganização–continuísmo autoral; a interação automotivação cosmoética–autorrendimento evolutivo; a interação dos temas de verbetes indicando a expertise do autor; a interação
interassistência-verponografia.
Crescendologia: o crescendo Verbetografologia-Megagesconologia; o crescendo megagescon grupal–megagescon individual; o crescendo autoinclusão verbetográfica–autoinclusão no
rol de autores da Conscienciologia; o crescendo primeiro livro publicado–série de livros publicados–obra-prima pessoal; o crescendo do refinamento estilístico nas obras publicadas do autor
dedicado; o crescendo autorganização intelectual–autoprodutividade intelectual–autoconfiança
intelectual.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio Teaticologia-Conformaticologia-Verbaciologia; o trinômio prioridade-continuísmo-megafoco; o trinô-
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mio automotivação–autempenho intelectivo–proficiência gráfica; o trinômio da autoprodutividade automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: a evitação do polinômio desperdício-incompléxis-melin-melex; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo conscin miserê / conscin large; o antagonismo varegismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo grafopensenidade sedentária / grafopensenidade prolífera; o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador; o antagonismo displicência conscienciográfica / engajamento conscienciográfico; o antagonismo autopensenização vazia / autopensenização produtiva; o antagonismo partilha do saber / sonegação do
saber.
Paradoxologia: o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal; o paradoxo
da subjetividade tornada objetiva; o paradoxo de o intermissivista polivalente considerar-se
inapto à conscienciografia.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; as políticas editoriais da Conscienciologia; a política de cessão dos direitos patrimoniais das obras escritas; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento grafopensênico; a lei do
contágio evolutivo e do exemplarismo.
Filiologia: a conscienciografofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a gesconofilia; a verponofilia; a priorofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o travão da fobia à autexposição; a criticofobia estagnando o desenvolvimento da escrita pessoal; o combate à neofobia intelectual; a terapêutica definitiva da grafofobia
promovida pelo continuísmo verbetográfico.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da dispersão consciencial (despriorização);
a superação da síndrome do perfeccionismo; a ultrapassagem da síndrome da subestimação;
a prevenção da síndrome da mediocrização; a supressão da síndrome da proscrastinação relativa
à escrita; a profilaxia da síndrome da inércia grafopensênica.
Maniologia: a escribomania; a intelectomania; a enciclopediomania.
Mitologia: o mito do dom da escrita; o mito do livro nascido pronto; o mito da inspiração sem transpiração; o mito da criatividade instantânea sem autesforço.
Holotecologia: a conscienciografoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Gesconologia;
a Verbetografologia; a Autoradologia; a Autobibliologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia;
a Retribuiciologia; a Autorrevezamentologia; a Intermissiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autor; o escritor; o intelectual; o autorando; o verbetógrafo; o conscienciólogo; o escritor-pesquisador; o conscienciografologista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autora; a escritora; a intelectual; a autoranda; a verbetógrafa; a consciencióloga; a escritora-pesquisadora; a conscienciografologista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: sinergismo inicial verbetorado–autorado conscienciológico = a associação entrosada, complementar e potencializada dos verbetes técnicos pessoais publicados
e incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia com a elaboração de capítulo de livro técnico,
publicado, sobre temas da Conscienciologia; sinergismo mediano verbetorado–autorado conscienciológico = a associação entrosada, complementar e potencializada dos verbetes técnicos pessoais publicados e incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia com a elaboração de livro técnico, publicado, sobre temas da Conscienciologia; sinergismo avançado verbetorado–autorado
conscienciológico = a associação entrosada, complementar e potencializada dos verbetes técnicos
pessoais publicados e incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia com a elaboração da obra-prima policármica pessoal, publicada, sobre temas da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura do autorado; a cultura do verbetorado; a cultura da primazia
da escrita; a cultura enciclopédica; a cultura da Comunicologia Conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
07. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
08. Continuísmo conscienciográfico: Conscienciografologia; Homeostático.
09. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
11. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
12. Recexologia Conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
13. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A CONVERGÊNCIA DOS AUTESFORÇOS NA POTENCIALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO EVOLUTIVA INTELECTUAL
DURADOURA POSSIBILITA A CONTRIBUIÇÃO CONCRETA
VISANDO À REEDUCAÇÃO CONSCIENCIAL, EM GERAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, assume o compromisso autoral intransferível de
explicitação das ideias pessoais através do sinergismo verbetorado–autorado conscienciológico?
Quais os resultados obtidos até o momento?
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SINGULARIDADE ASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A singularidade assistencial é a qualidade, propriedade ou característica de
a consciência lúcida assistir as demais de modo único, invulgar, personalíssimo, ampliando a autocognição e a eficácia evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo singularidade procede do idioma Latim, singularitas, “individualidade; unidade”. Apareceu no Século XIV. A palavra assistencial provém também do idioma Latim, assistentia, “ajuda, socorro”, e este de assistire ou adsistire, “estar ou conservar-se ao pé,
junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Invulgaridade assistencial. 2. Originalidade assistencial. 3. Particularidade tarística. 4. Individualidade assistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo singularidade: autossingularidade; maxissingularidade; megassingularidade; minissingularidade; neossingularidade; parassingularidade; singular; singularice; singularismo; singularista; singularística; singularístico; singularização; singularizada; singularizado; singularizante; singularizar;
singularizável; Singularologia; singulativa; singulativo.
Neologia. As duas expressões compostas singularidade assistencial jejuna e singularidade assistencial madura são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Singularidade antiassistencial. 2. Vulgaridade assistencial. 3. Pluralidade assistencial. 4. Padronização assistencial.
Estrangeirismologia: o can I help?; a unique person; a expertise assistencial; o megacurriculum vitae assistencial; o métier interassistencial; a articulação das skills com foco na assistência; o modus faciendi do labor interassistencial; o rapport interconsciencial; os insights assistenciais; a personal assistance.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade cotidiana da vida multidimensional.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autossingularidade. Nas qualidades, virtudes e trafores da consciência, o que sobressai mais são as suas singularidades evolutivas”.
2. “Singularidade. Toda singularidade é relativa. Até os gêmeos têm relativa identidade
genética”.
3. “Singularidades. Toda conscin deve se avaliar detidamente pelo Conscienciograma
a fim de identificar, dentre outros traços da própria personalidade, qualquer singularidade positiva
que possui ainda não detectada e conservada ociosa. Há muitas consciências possuidoras de singularidades homeostáticas não identificadas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a percepção do padrão
pensênico da singularidade assistencial; a percepção singular dos heteropensenes de cada assistência; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade.
Fatologia: a singularidade assistencial; o ato de atender de modo peculiar a necessidade
de cada assistido; o público alvo de assistência; o rapport com o assistido; as sincronicidades en-
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sejando a interassistencialidade no cotidiano; o encontro oportuno para assistir; a autodisponibilidade constante para a assistência; o posicionamento interassistencial cosmoético; a autodesassedialidade favorecendo a prontidão interassistencial; a expressão comunicativa acertada; a interlocução na medida exata da interassistência; o dialeto próprio; a atenção nas oportunidades de assistência; a expansão da lucidez no momento do esclarecimento; o encontro com os afins; a oportunidade de aplicar a autossingularidade assistencial; a autenticidade oportunizando melhor desempenho assistencial; a identificação e assunção dos trafores assistenciais; a aptidão traforística aplicada à prática assistencial; a autoconfiança assistencial; a predisposição em não desistir do
assistido; o limite do assistido; a recuperação de cons na realização da assistência; o autorreconhecimento ao assistir o outro; a autassistência em dia promovendo a heterassistência; a doação
sem retorno; a docência conscienciológica qualificando a percepção assistencial; a consciencioterapia auxiliando a conscin na saída do egocarma para o policarma; o colocar-se no lugar do outro;
a vontade autêntica de ajudar; o universalismo florescente na expansão da atividade assistencial;
a disciplina no desenvolvimento do parapsiquismo; o upgrade na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)
com a qualificação interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal identificada na singularidade assistencial; a leitura energética no
momento da assistência; a capacidade de assimilação simpática (assim); a qualificação da desassimilação energética possibilitando maior lucidez em assistência vindoura; o inesgotamento das
energias conscienciais; a tenepes ampliando a capacidade assistencial; a confiança na conexão
com o amparo extrafísico de função na presença do assistido; o déja-vu durante a assistência; as
retrocognições do modus operandi assistencial; a parassinatura interassistencial única; a identidade assistencial multidimensional; a inteligência evolutiva (IE) na interassistência; a cosmovisão
do papel de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodisponibilidade-heterassistência; o sinergismo autodesassédio–capacidade assistencial; o sinergismo da força presencial aglutinadora; o sinergismo
EV-lucidez; o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–comunicabilidade
avançada.
Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princ pio “ninguém evolui sozinho”; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteador das melhores condutas
auto e heterassistenciais; o código grupal de Cosmoética (CGC) indicando a melhor maneira de
assistir o grupo.
Teoriologia: o 1% de teoria e os 99% de prática (teática); a autoconscientização quanto
à teoria da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da invéxis;
a técnica do pré-perdão assistencial; a técnica da interassistencialidade diária.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico
otimizando a recuperação de cons e a percepção da prontidão assistencial; o paravoluntariado
conscienciológico; o voluntariado consciencioterapêutico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.

20908

Enciclopédia da Conscienciologia

Efeitologia: o efeito do posicionamento pessoal em prol da assistência; o efeito de iniciar a tenepes; o efeito de sustentar energeticamente a tenepes; o efeito da manutenção do autodesassédio; o efeito de disponibilizar-se full time para a interassistência.
Neossinapsologia: o reforço e a ampliação de neossinapses focadas na Policarmologia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo autopesquisa-reciclagens.
Enumerologia: o valor do estado vibracional; o valor da autocognição; o valor da gratidão; o valor das parapercepções; o valor da singularidade interassistencial; o valor do trabalho
ombro a ombro com o amparador de função; o valor da evolução em grupo.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistido-amparador; o binômio duplismo–consolidação assistencial; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio heteropercepção-heterassistência; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio assistência-retribuição; o binômio assim-desassim; o binômio tacon-tares; o binômio interassistência-evolução.
Interaciologia: a interação (dupla) assistente-assistido; a interação (dupla) amparador-assistente; a interação cosmoética-desassedialidade; a interação (dupla) evoluciente-consciencioterapeuta; a interação predisposição assistencial–momento oportuno.
Crescendologia: o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo autodesenvolvimento–abrangência assistencial.
Trinomiologia: o trinômio assim-rapport-assistência; o trinômio assistido-amparador-assistente; o trinômio vontade-determinação-resultados; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfretamento-autossuperação-autevolução.
Antagonismologia: o antagonismo inautenticidade / autenticidade; o antagonismo autenganação / autossinceridade; o antagonismo intelectualidade / experiência prática; o antagonismo receber / doar; o antagonismo egocarma / policarma.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a harmonia íntima, maior o contato interassistencial com a desarmonia; o paradoxo de quanto mais amparabilidade, mais a conscin lida
com a assedialidade; o paradoxo de quanto mais ampla a cognição, maior a noção do incognoscível; o paradoxo de a qualidade da assistência não depender unicamente da experiência de vida
na intrafisicalidade; o paradoxo de a assistência singular repercutir na evolução grupal.
Politicologia: a assistenciocracia; a reciclocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a grupocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do ganha-ganha na interassistência; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a reciclofilia; a sociofilia; a evoluciofilia;
a maturofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a autopesquisofobia; a superação do medo de errar no
exercício da tarefa assistencial.
Sindromologia: a síndrome do messias; a síndrome da autossantificação; a remissão da
síndrome da mediocrização.
Maniologia: o fim da egomania; a cisão com a mania de isolar-se; o rompimento com
a mania de taxa afetiva.
Mitologia: o mito da assistência sem limite; o mito da maturidade com base na idade
cronológica.
Holotecologia: a assistencioteca; a policarmoteca; a pensenoteca; a convivioteca; a proexoteca; a recexoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Pensenologia; a Mentalsomatologia; a Desassediologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Recexologia; a Proexologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o assistente; o assistido; o amparador intrafísico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o acoplamentista; o projetor consciente; o agente retrocognitor;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a assistente; a assistida; a amparadora intrafísica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a acoplamentista; a projetora consciente; a agente retrocognitora;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: singularidade assistencial jejuna = aquela empregada sem lucidez ao
atender necessidade básica do assistido; singularidade assistencial madura = aquela aplicada com
lucidez ao atender necessidade complexa do assistido.
Culturologia: a cultura de assistir o outro; a cultura da interassistencialidade; a cultura
da interdependência; a cultura da inteligência evolutiva; a cultura da valorização dos trafores.
Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, 20 tipos de consciências, compondo possíveis
categorias de assistíveis a serem atendidos de modo singular, para análise do pesquisador empenhado:
01. Analfabetos.
02. Autocratas.
03. Casais em divórcio.
04. Cientistas.
05. Consciências belicistas.
06. Consciências depressivas.
07. Consciências fóbicas.
08. Consciências projetoras.
09. Conscins infantilizadas.
10. Conscins pré-dessomáticas.
11. Crianças enfermas.
12. Deficientes físicos e mentais.
13. Doentes crônicos.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Drogaditos.
Duplistas.
Monarcas.
Pacientes oncológicos.
Políticos.
Processos reconciliatórios.
Refugiados.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a singularidade assistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
02. Célula assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Comprometimento assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
04. Continuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Horizontalidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Megapolinômio interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Miniato interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
13. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Teática assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A SINGULARIDADE ASSISTENCIAL É CARACTERÍSTICA
PERSONALÍSSIMA DA CONSCIÊNCIA, FATOR PROPULSOR
DE AUTO E HETERORRECONHECIMENTO, CONSTITUINDO
ELEMENTO-CHAVE PARA A EVOLUÇÃO EM GRUPO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou as peculiaridades da interassistência
realizada por pessoas diferentes? Considerou analisar a autossingularidade na prática assistencial?
Desde quando?
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
235 a 269.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 250 e 1.547.
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 403 a 424.

E. S. S.
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SINGULARIDADE DOCENTE
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A singularidade docente é a condição invulgar, ímpar ou única expressa no
exercício professoral, manifestada a partir da interação sinérgica de características, qualidades,
atributos, valores, traços, atitudes e vivências multimilenares da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo singularidade vem do idioma Latim, singularitas, “individualidade; unidade”. Apareceu no Século XIV. A palavra docente procede igualmente do idioma Latim,
docens, docentis, particípio presente do verbo latino docere, “ensinar”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Invulgaridade docente. 2. Ipseidade docente; hecceidade professoral.
3. Peculiaridade docente. 4. Atuação professoral única.
Neologia. As 3 expressões compostas singularidade docente, singularidade docente regressiva e singularidade docente homeostática são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Vulgaridade docente. 2. Mediocridade docente. 3. Singularidade
discente.
Estrangeirismologia: o docente hors concours; o upgrade da prática docente; a qualificação do curriculum vitae do professor; o modus operandi único em sala de aula; o plus na auteficácia interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos aspectos definidores da autossingularidade no exercício docente.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: Há singularidades agradáveis.
Citaciologia: – Procura a tua singularidade: o que em ti é diferente de todos. Quando
a encontrares, acontece-te, cumpre a tua finalidade! Não cometas o crime de ser o que não és,
deixando de ser o que és (Joaquim Pinto, 1957–). Antes de ser plural, aprenda a ser singular
(Zack Magiezi, 1983–).
Ortopensatologia: – “Singularidades. Toda conscin deve se avaliar detidamente pelo
Conscienciograma a fim de identificar, dentre outros traços da própria personalidade, qualquer
singularidade positiva que possui ainda não detectada e conservada ociosa. Há muitas consciências possuidoras de singularidades homeostáticas não identificadas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da docência singular; a autopensenidade ímpar; os
patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da
comunicabilidade interassistencial; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a singularidade docente; a docência ímpar; o professor estigmatizado pelos
colegas docentes e discentes devido às constantes manifestações dos autotrafares em sala de aula;
as comparações anticosmoéticas; a competição com outros docentes; o medo de assumir a própria
singularidade; a subvalorização dos próprios atributos e trafores conscienciais; a necessidade de
investimento na superação dos travões pessoais para o florescimento da autossingularidade; a autodesrepressão afetiva; a autopesquisa contínua, em todas as áreas de manifestação consciencial,
auxiliando na definição da singularidade docente; os aportes existenciais recebidos; o aproveitamento dos feedbacks diretos e indiretos de colegas professores e discentes; a necessária investigação dos trafores pessoais, e em especial do megatrafor, para a delimitação da singularidade docente;
a análise multifacetada de si mesmo; a compreensão sobre a dinâmica da própria intraconsciencialidade; o uso da polivalência em sala de aula; a importância do autoinvestimento constante na prática docente para a pesquisa da própria singularidade; o aproveitamento das oportunidades para dar
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aula na docência conscienciológica e convencional; a autorreflexão sobre a própria prática docente; o aprofundamento da autocompreensão; o desenvolvimento da autoconfiança na própria competência docente; a perda da necessidade de ser ou parecer com determinado professor exemplar;
a redução da ansiedade pré-aula; a atenuação ou extinção da tendência de utilizar mecanismos de
defesa do ego (MDE) em sala de aula; a definição do estilo docente personalíssimo; a delimitação
do público-alvo da assistência pessoal, intransferível; a compreensão acerca dos tipos de atividades com maior potencial de rendimento interassistencial, em virtude da própria singularidade; o aumento da satisfação em dar aulas; a singularidade docente desenvolvida no decorrer de múltiplas
existências; a recuperação dos cons intermissivos relativos ao exercício da docência; os aportes
teóricos do paradigma consciencial; o incremento na força presencial a partir do reconhecimento
da autossingularidade; o professor carinhosamente lembrado pelos alunos em virtude dos ensinamentos e exemplos positivos compartilhados; a singularidade docente ao modo de síntese ou essência da práxis parapedagógica pessoal; os cursos da Organização Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); os cursos para formação e qualificação de professores da
Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções conscienciais (PCs), com variados graus de lucidez, indicando características pessoais singulares; as
extrapolações parapsíquicas podendo insinuar elementos da própria singularidade; a condição do
projetor lúcido interassistencial; a projetabilidade lúcida qualificando a tares; o investimento do amparo extrafísico de função com o objetivo de auxiliar o docente na identificação da própria singularidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos fatores intraconscienciais; o sinergismo megatrafor-materpensene; o sinergismo autoconscienciometria-heterocrítica; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–Instituição Conscienciocêntrica (IC); o sinergismo autossingularidade–amparo extrafísico
de função; o sinergismo oportunidades de autexposição–autopesquisa docente; o sinergismo prática docente–autorreflexão.
Principiologia: o princípio da singularidade consciencial; o princípio da seriexialidade
existencial; o princípio da imprestabilidade indicando a reciclagem da singularidade docente trafarista; o princípio da descrença (PD) aplicado à pesquisa da singularidade docente; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); os princípios pessoais singulares.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à prática da docência.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da Psicologia Positiva; a teoria
da Traforologia.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica do feedback interassistencial;
as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas para a autorreflexão; o docente de Conscienciologia ímpar em função da expertise em utilizar ampla gama de técnicas assistenciais.
Voluntariologia: o voluntariado em todas as ICs, em especial na função de docente de
Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o uso do labcon pessoal e de outrem na autopesquisa da singularidade
docente; os laboratórios para qualificação dos professores de Conscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia;
o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível
da Recexologia.
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Efeitologia: os efeitos deletérios da singularidade docente regressiva para o saldo da
Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito da identificação da singularidade docente para o aumento
da autoconfiança nas exposições em sala de aula; o efeito do reconhecimento e da utilização dos
autotrafores para a qualificação da prática docente; os efeitos da singularidade docente sobre os
demais professores; o efeito inspiracional do docente singular sobre os discentes; os efeitos positivos da atuação dos amparadores extrafísicos de função sobre o professor; o efeito da utilização
consciente da própria singularidade para a ampliação da eficácia interassistencial.
Neossinapsologia: o processo retroalimentador positivo das neossinapses advindas da
pesquisa e assunção da singularidade docente; as paraneossinapses adquiridas no último período intermissivo catalisando o desenvolvimento da autossingularidade assistencial na vida atual.
Ciclologia: o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica; o ciclo multiexistencial
pessoal (CMP); o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo vivenciar-refletir-integrar-compreender-ressignificar-reciclar.
Enumerologia: o autoquestionamento; a autopesquisa; a autopercepção; a autocompreensão; a autaceitação; a autossingularidade; a autexpressividade docente máxima.
Binomiologia: o uso do binômio admiração-discordância; o binômio autopesquisa–prática docente; o binômio assistente-assistido; a pesquisa do binômio fatos-parafatos; o binômio autotrafores–singularidade positiva; o binômio egocídio cosmoético–singularidade docente homeostática; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a singularidade docente ao modo de subproduto da interação sinérgica
de todas as características intraconscienciais; a interação assistente intrafísico–amparadores extrafísicos–assistidos; a interação singularidade docente–público-alvo interassistencial; a interação professor autopesquisador–duplista; as interações com outros professores propiciando dados
sobre a própria singularidade.
Crescendologia: o crescendo singularidade-genialidade; o crescendo singularidade-pluralidade; o crescendo singularidade docente regressiva–singularidade docente homeostática;
o crescendo teoria-teática.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio conscienciométrico
trafor-trafar-trafal; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo singularidade / perfeição; o antagonismo autorrejeição / aceitação da autossingularidade; o antagonismo autescondimento / autenticidade; o antagonismo mediocridade / singularidade; o antagonismo trafor / trafar; o antagonismo assunção da
singularidade / jactância.
Paradoxologia: o paradoxo de os autotrafares serem parte integrante da singularidade
docente homeostática.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a autofilia; a autopesquisofilia; a cognofilia; a didaticofilia; a heterocriticofilia; a interassistenciofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a errofobia; a fobia
da autexposição; a neofobia; a sucessofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);
a síndrome do impostor; a síndrome da apriorismose; a síndrome do narcisismo; a síndrome da
mediocrização consciencial; a síndrome da autalienação.
Mitologia: o mito da consciência perfeita.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a didaticoteca; a interassistencioteca; a intermissioteca;
a pedagogoteca; a trafaroteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autopesquisologia; a Intraconscienciologia; a Seriexologia; a Intermissiologia;
a Holossomatologia; a Pedagogia; a Psicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; o pré-serenão vulgar; a isca
humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o docente
singular parapsíquico.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o autopesquisador; o coach; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o docente; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o instrutor; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o invexólogo; o mediador; o paradireitólogo; o parapercepciólogo;
o proexólogo; o recexólogo; o reciclante existencial; o reeducador; o tenepessista; o tenepessólogo;
o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário tarístico.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autopesquisadora; a coach; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a docente; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a instrutora; a intelectual;
a intermissivista; a inversora existencial; a invexóloga; a mediadora; a paradireitóloga; a parapercepcióloga; a proexóloga; a recexóloga; a reciclante existencial; a reeducadora; a tenepessista;
a tenepessóloga; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária tarística.
Hominologia: o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens communicativus; o Homo
sapiens docens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens talentosus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens voluntarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: singularidade docente regressiva = aquela alicerçada predominantemente
nos trafares do professor ou da professora; singularidade docente homeostática = aquela embasada de modo mais amplo nos trafores do professor ou professora.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura da autossingularidade evolutiva;
a cultura da interassistência.
Taxonomia. A singularidade docente homeostática pode ser classificada de acordo com
o atributo e / ou trafor manifesto, a exemplo, dos 14 tipos listados em ordem alfabética:
01. Científica: a autocientificidade evidente; a condição de autoridade em determinado
tema ou especialidade (conscienciológica ou da Ciência Convencional).
02. Comunicológica: a didática; a eloquência; a autexpressividade despojada; o poliglotismo.
03. Conviviológica: a conduta assertiva; o respeito pelos demais; a capacidade de intercompreensão; o Universalismo; a atitude pacificadora frequente.
04. Cosmoeticológica: a retidão moral; a autoincorruptibilidade; a autenticidade.
05. Desassediológica: a capacidade de auto e heterodesassédio acima da média; a desperticidade; a anticonflituosidade.
06. Energossomatológica: a força presencial utilizada cosmoeticamente; o professor ectoplasta.
07. Experimentológica: a habilidade ímpar em determinada área de atuação; as experiências de vida sui generis.
08. Interassistenciológica: o altruísmo; o fraternismo; o traforismo; a autexemplificação reeducadora; a generosidade; o senso de autorresponsabilidade perante a assistência grupocármica.
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09. Mentalsomatológica: a associação de ideias invulgar; a erudição compartilhada
com os demais; a heurística; a logicidade; a criatividade cosmoética; a facilidade de acesso à holomemória (Autorretrocogniciologia).
10. Organizaciológica: a organização exemplar dentro e fora da sala de aula; a pontualidade.
11. Parapercepciológica: a utilização do autoparapsiquismo lúcido.
12. Psicossomatológica: a afetuosidade; o acolhimento; a empatia; o bom humor; a serenidade.
13. Reciclológica: a reciclofilia; a capacidade de renovar-se constantemente; o professor
semperaprendente.
14. Somatológica: o biótipo; a destreza; a capacidade incomum de reter e recuperar informações memorizadas.
Questões. Pela Autopesquisologia, eis em ordem alfabética, 6 questões úteis à autoinvestigação da singularidade docente:
1. Aspectos positivos. Quais aspectos positivos ou elogios são rotineiramente ressaltados pelos participantes, discentes e outros professores, nas aulas ministradas?
2. Convites. Para quais atividades assistenciais é convidado(a) com maior frequência
para atuar na função docente?
3. Êxito. Quais foram as atitudes e ações pessoais realizadas com sucesso?
4. Modalidades. Em quais modalidades de cursos e outras atividades reeducativas tem
maior interesse em participar enquanto docente?
5. Técnicas. Quais técnicas e recursos didáticos, pedagógicos e / ou parapsíquicos utiliza
eficazmente?
6. Teorias. Das teorias conscienciológicas, quais compreendeu mais rapidamente?
Quais coloca em prática (teática) com maior facilidade?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a singularidade docente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise de recorrência: Pesquisologia; Neutro.
02. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
05. Desrepressão docente: Parapedagogia; Homeostático.
06. Docente conscienciológico insulado: Parapedagogiologia; Nosográfico.
07. Exemplarismo docente: Teaticologia; Homeostático.
08. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
10. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
11. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
12. Singularidade assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.
14. Trafalismo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Trafor ocioso: Traforologia; Neutro.
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A SINGULARIDADE DOCENTE HOMEOSTÁTICA BASEIA-SE
ESPECIALMENTE NA UTILIZAÇÃO DELIBERADA E LÚCIDA
DOS ATRIBUTOS E TRAFORES PESSOAIS NO EXERCÍCIO
DA ASSISTÊNCIA TARÍSTICA A CONSCINS E CONSCIEXES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, professor ou professora, conhece e reconhece
a própria singularidade na prática da docência? Em caso de resposta afirmativa, quais proveitos
evolutivos tem auferido com a própria singulalidade docente?
Bibliografia Específica:
1. Buckingham, Marcus; & Clifton, Donald O.; Descubra seus Pontos Fortes; 270 p.; 8 caps.; 61 enus.; 12
refs.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 55 a 82.
2. Portella, Mônica; Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida: Propotas e Técnicas da Psicologia
Positiva; revisores Ivia Machado; & Hebe Goldfeld; 302 p.; 9 caps.; 64 enus.; 75 ilus.; 55 tabs.; 99 refs.; 3 anexos; 21 x 14
cm; br.; Centro de Psicologia Aplicada e Formação do Rio de Janeiro (CPAF); Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 102 a 125.
3. Seligman, Martin E. P.; Felicidade Autêntica: Usando a Nova Psicologia Positiva para Realização Permanente (Authentic Happiness); revisores Alice Dias; & Raquel Corrêa; trad. Neuza Capelo; 460 p.; 3 partes; 14 caps.; 51
enus.; 12 x 16 cm; br.; Ponto de Leitura; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 240 a 242.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.547.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 316.
Webgrafia Específica:
1. Dantas, Álvarez; Qualidades Humanas Positivas e Singularidade Docente; Artigo; Anais Virtuais do
V Congresso Internacional de Educação Metodologias de Aprendizagem, Tecnologias e Inovação da Educação; Foz do
Iguaçu, PR; 13-15.08.2015; 10 enus.; 28 refs.; Uniamérica; Agosto, 2015; páginas 658 a 675; disponível em: <http://unia
merica.br/hotsite/2015/congressoeducacao/pdf/anais.pdf>; acesso em: 21.04.2017.
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SINGULARIDADE PLURAL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A singularidade plural é a condição paradoxal do evento, fato, parafato, fenômeno ou parafenômeno composto, onde a conscin se manifesta em conjunto com outra consciência coparticipante, atuando esta de modo intraconsciencial ou mesmo intrassomático, dentro
do holopensene da interfusão consciencial fugaz, além da ocorrência vulgar, trivial, fútil ou frívola.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo singularidade procede do idioma Latim, singularitas, “individualidade; unidade”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo plural deriva também do idioma Latim, pluralis, “composto de muitos”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Singularidade pluralizada. 02. Singularidade composta. 03. Interfusão consciencial fugaz. 04. Antivulgaridade composta. 05. Invulgaridade complexa. 06. Fenomenologia Interconsciencial. 07. Emparelhamento. 08. Atipicidade vivencial. 09. Manifestação
binária. 10. Conjunto binário.
Neologia. As 4 expressões compostas singularidade plural, minissingularidade plural,
maxissingularidade plural e megassingularidade plural são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Singularidade simples. 02. Trivialidade simples. 03. Pluralidade
simples. 04. Vulgaridade. 05. Fenomenologia Intraconsciencial. 06. Regularidade. 07. Desemparelhamento. 08. Tipicidade vivencial. 09. Manifestação unitária. 10. Componente unitário.
Estrangeirismologia: o rapport; o nec plus extra.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente telepáticas.
II. Fatuística
Pensenologia: a autorreceptividade aos exopensenes; a exopensenidade sadia.
Fatologia: a singularidade plural; a singularidade plural coercitiva; a singularidade plural libertária; o acolhimento interconsciencial; a conduta-exceção; o fato diferente; a interatividade; a interassistencialidade; as vontades conjugadas; a intencionalidade mútua; a prospecção intraconsciencial; a Vinculologia interconsciencial multissecular.
Parafatologia: o transe parapsíquico; a assediex; o holopensene pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva.
Enumerologia: a afinidade; a simpatia; a empatia; a interação; a intimidade; a integração; a coparticipação.
Binomiologia: o binômio duplista conscin-consciex; o binômio duplista homem-mulher;
o binômio duplista gestante-feto; o binômio duplista algoz-vítima.
Interaciologia: a interação privativa; a interação pública; o objetivo da interação.
Antagonismologia: o antagonismo paradoxo da unidade / singularidade plural.
Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis).
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Filiologia: a parapsicofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Conviviologia; a Sexologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Intraconscienciologia;
a Interconscienciologia; a Autocogniciologia; a Duplologia; a Paradoxologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o casal íntimo; a dupla evolutiva;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: 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 evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a 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 singularis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens vinculatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissingularidade plural = a vivência da nutriz (ama de leite) amamentando o recém-nascido filho de outra mulher; maxissingularidade plural = a vida das duas conscins xifópagas unidas sem possibilidade de separação; megassingularidade plural = a vivência do
contato íntimo do pré-serenão com Serenão ou Serenona.
Taxologia. À luz da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatos,
parafatos, fenômenos ou parafenômenos, tanto somáticos quanto parapsíquicos, nos quais ocorre
a condição da singularidade plural:
1. Descoincidenciologia. Na abordagem da Projeciologia, a paravivência temporária da
conscin projetada sob o patrocínio e assistência de amparador extrafísico.
2. Fenomenologia. Como esclarece a Psicofonologia, a vivência do sensitivo psicofônico acolhendo a consciex comunicante, sadia ou doentia (desassédio).
3. Heterassediologia. Sob a análise da Parapatologia, a vivência patológica da conscin
heterassediada, conjuntamente com outra consciência extrafísica intrusiva, por exemplo, no fenômeno da possessão interconsciencial.
4. Monologologia. Dentro do universo da Extrafisicologia, a vivência do monólogo psicofônico por parte da conscin projetada escutando o amparador extrafísico manifestando-se pela
psicofonia.
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5. Ressomatologia. No âmbito da Somatologia, a vivência da mulher durante o período
da gestação humana, quando recebe no próprio ginossoma a consciex ressomante.
6. Sexologia. No contexto da Sexossomatologia, a prática do ato sexual pela conscin,
além da automasturbação, conjuntamente com outra consciência, seja conscin ou consciex, hetero
ou homossexual.
7. Tenepessologia. De acordo com a Interassistenciologia, a prática da tarefa energética, pessoal, diária, pelo tenepessista, homem ou mulher, conjuntamente com o amparador extrafísico de função, no atendimento aos assistidos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a singularidade plural, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
05. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
06. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
07. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
08. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.

BREVE EPISÓDIO DE SINGULARIDADE PLURAL PODE
SER INCLUÍDO ENTRE AS VIVÊNCIAS MAIS MARCANTES
NO UNIVERSO DE PESQUISAS DOS CONTATOS ÍNTIMOS,
INTRA E EXTRAFÍSICOS, ENTRE DUAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você já vivenciou algum episódio surpreendente e inesquecível de singularidade plural? De qual modalidade: somático ou parapsíquico?
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SINGULARIDADE VERBETOGRÁFICA
(VERBETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A singularidade verbetográfica é a qualidade ou propriedade conteudística
e conformática única, ímpar, particular, peculiar, original, distinta e neoverponológica de cada entrada da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo singularidade vem do idioma Latim, singularitas, “individualidade; unidade”. Surgiu no Século XIV. O termo verbo deriva também do idioma Latim, verbum,
“palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279.
O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Conteúdo verbetográfico singular. 2. Originalidade verbetográfica.
3. Exclusividade verbetográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas singularidade verbetográfica, singularidade verbetográfica ignorada e singularidade verbetográfica compreendida são neologismos técnicos da
Verbetologia.
Antonimologia: 1. Pluralidade verbetográfica. 2. Entrada enciclopédica plagiada.
3. Abordagem temática repetitiva. 4. Entrada dicionarística referenciada ipsis litteris.
Estrangeirismologia: o download paracognitivo do Curso Intermissivo (IC) nas leituras
e escritas verbetográficas; o Verbetarium pessoal na condição de microfilial, sucursal ou posto
avançado do Tertuliarium; o status intelectualista pretérito incitando a conscin à atual zona de
conforto cognitiva; a perda do timing verbetográfico levando à omissão tarística.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal verbetográfico; o holopensene da Megagesconologia Grupal; o somatório de autopensenes grafados estruturando o holopensene neoenciclopédico;
o holopensene cosmoeticamente atrator da Enciclopédia da Conscienciologia; o holopensene distinto de cada defesa verbetográfica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade didática; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a pensenidade multifária; a relevância do holopensene pessoal desassediado na qualiquantificação autoverbetográfica; a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) estimulando o holopensene da singularidade verbetográfica.
Fatologia: a singularidade verbetográfica; a unidade verbetográfica compondo o todo
enciclopédico; a autenciclopédia; o microfato evolutivamente relevante e potencialmente tarístico; a sutilidade das nuances conscienciais exigindo exaustividade parapesquisística; a coautoria
grafoassistencial; a associação ideativa inovadora; a alfabetização neoverponológica na intrafisicalidade; o neoconstructo surpreendentemente óbvio; a Era da Omninformação; o esclarecedor
extrato holofilosófico do neoenciclopedismo no texto introdutório da obra; o caráter experimental
da amplitude interconviviológica intrafísica; o processo de impessoalização das autovivências na
escrita; as múltiplas e necessárias neoabordagens do mesmo conceito evolutivo; a capacitação interassistencial ampliando o autoideário verbetográfico; a gradação neoverponológica; o coeficiente de esclarecimento; as naturais limitações temáticas pessoais; o assunto pontual à encruzilhada
proexológica; a valorização da holobiografia individualíssima; a linha de montagem ideativa proporcionada pelo confor verbetográfico; as autopesquisas estimulando heteropesquisas; a partilha
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abnegada dos frutos autoproéxicos; a mundividência pessoal aplicada à grafotares; o verbete pessoal enquanto página do diário autevolutivo multiexistencial; o registro intrafísico e autorrevezamental das autorrecins; o despojamento na autocobaiagem verbetográfica; a reeducação recíproca
entre verbetógrafos; os modelos contíguos na grupalidade neoenciclopédica; o arrasto cosmoético
do exemplarismo verbetográfico; a perda da neoideia não anotada; a omissão neoenciclopédica;
as escusas à verbetografia; a inatividade mentalsomática autoconstrangedora; o tema pessoal cronemicamente prioritário abordado por outrem; a oportunidade grafoassistencial desperdiçada;
o afixo adjungido abrindo leque neoconceitual; a parcimônia no uso de neologismos; o olhar neoverbetográfico cotidiano, ininterrupto; a incessante atualização da planilha de títulos verbetáveis;
a autovinculação à família consciencial; a autoinserção maxiproéxica pela grafotares enciclopédica; o verbete conscienciológico enquanto unidade lexicográfica da Cosmovisiologia; a demanda
por designações linguísticas e conceituais da Parafenomenologia Evolutiva; a produção neologística pessoal; as possíveis cláusulas neoenciclopédicas na proéxis do intermissivista; o quinhão
pessoal no front pararreurbanológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a multidimensionalização do saber; a achega extrafísica direta do neotema proexologicamente pontual; o bolsão
interassistencial específico acessado pelo tema de verbete; a projetabilidade lúcida parapatrocinada; a autopararreflexão temática; a tenepes inspiradora; a paravisão ampla dos amparadores grafotécnicos; a confiança da equipex no verbetógrafo assíduo; a dinâmica interdimensional nas pesquisas verbetográficas; o inventário autoparafenomênico ampliado e distribuído; a reassimilação
mental dos paraconstructos intermissivos (Holomnemonicologia); o trabalho paraombro a paraombro do enciclopedismo reurbanológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo de esforços pesquisísticos frente às megaincógnitas da
evolução consciencial; o sinergismo autoconfiança mentalsomática–interconfiança verbetógrafo-equipex; o sinergismo continuísmo verbetográfico–neoachegas temáticas; o sinergismo meritocrático aquisição cognitiva–distribuição cognitiva; o sinergismo das abordagens macro-micro;
o sinergismo Verbetografia-Verbetologia.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da acumulação
cognitiva seriexológica; o princípio da descrença (PD); o princípio da valoração cognitiva das
diferenças; o princípio da retribuição enciclopédica através dos verbetes pessoais; o princípio da
interdependência evolutiva; o princípio do sozinho vai mais depressa, em grupo se vai mais longe; o princípio da máxima anatomização consciencial possível.
Codigologia: as cláusulas grafotarísticas no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da verpon; a teática da holomaturescência maxiproexológica; as
teorias conscienciológicas avançadas instigando autossuperações evolutivas.
Tecnologia: a técnica de valorizar e vivenciar os aportes neoenciclopédicos disponíveis;
a técnica dos 50 verbetes; a tecnicidade grafoassistencial; a verbetografia enquanto técnica reciclogênica; a técnica proexológica da retribuição pessoal; as tecnologias facilitadoras da escrita.
Voluntariologia: os verbetógrafos voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático
(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o neotemário infindo coletável no laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas; o Colégio Invisível dos Parepistemólogos; o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível dos Holofilósofos.
Efeitologia: o efeito ricochete do neoconstructo evolutivo; os efeitos parapsíquicos da
escrita enciclopédica; os efeitos desassediadores da labuta mentalsomática profícua; os efeitos
evolutivos da interassistencialidade mentalsomática em conjunto; os efeitos libertários do intercâmbio de neoideias evolutivas; os efeitos interassistenciais imensuráveis do neoenciclopedismo.
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Neossinapsologia: as neossinapses específicas adquiridas a cada neoverbete lido ou redigido; o resgate de parassinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo infindo do detalhismo neoenciclopédico; o avanço pessoal dentro do
ciclo grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo
ininterrupto das neoideias pessoais; o ciclo teático tema verbetável–tema defendido; os produtos
multitemáticos do ciclo cronêmico das autoprioridades evolutivas.
Enumerologia: a nuance; a matiz; a minudência; a distinção; o detalhe; o pormenor;
o sui generis.
Binomiologia: o binômio singularidade-autenticidade; o binômio estímulo neoideativo–
–resposta reciclogênica; o binômio coadjuvação enciclopédica–protagonismo autoproéxico;
o binômio análise consciencial–chapa verbetográfica; o binômio coesões autoproéxicas–confluência maxiproéxica; o binômio minipeça verbetográfica–maxiprocesso enciclopédico; o binômio
associatividade lateropensênica–neoverbete; o binômio divisão do conhecimento pessoal–multiplicação do conhecimento geral.
Interaciologia: as interações mentaissomáticas de alto nível; a interação proxêmica
(Holopensenologia)–insight temático específico (Neoideiologia); as nuanças holanalíticas das interações Cosmos-consciência-energia; a interação Verbetologia-Desassediologia; a interação
abertismo consciencial–Policarmologia; a interação entre aportes maxiproexológicos.
Crescendologia: o crescendo do traquejo verbetográfico; o crescendo parapesquisístico
ângulo–parângulo; o crescendo neoleitura–neoideia–neorraciocínio–neoponto de vista–neo-hábito–neorrecin–neomaterpensene–neotemperamento.
Trinomiologia: o trinômio conformática-coesão-coerência; o trinômio linguístico substantivo-adjetivo-verbo; o trinômio Cogniciologia–Prospectivologia–Antierrologia; o trinômio
motivação-trabalho-lazer aplicado à produção mentalsomática; o trinômio autopesquisístico trafar-trafal-trafor; o trinômio da tridotação consciencial comunicabilidade-parapsiquismo-intelectualidade; o trinômio lacunas pesquisísticas–detalhismo temático–verponogenia.
Antagonismologia: o antagonismo singular / plural; o antagonismo miniprojeto assistencialista / maxiprojeto interassistencial; o antagonismo repetitividade prolixa / circularidade
funcional; o antagonismo verbetógrafo sazonal / verbetógrafo continuísta; o antagonismo minipeça no maximecanismo (Policarmologia) / maxipeça no minimecanismo (Egocarmologia).
Paradoxologia: o paradoxo pesquisístico das minúcias explicitando a complexidade
evolutiva; o paradoxo do labcon pessoal gerar verpons grupais.
Politicologia: a verbetocracia; a parapsicocracia; a verponocracia; a cosmoeticocracia;
a recexocracia; a maxiproexocracia; a verbaciocracia; a traforocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à grafocomunicação paracientífica; o esforço
neoenciclopédico pela decodificação das leis universais da Cosmoética; a contribuição pessoal ao
corpus paralegislativo conscienciológico.
Filiologia: a verbetofilia; a enciclopediofilia; a lexicofilia; a revisiofilia; a cogniciofilia;
a assistenciofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a superação da fobia à autexposição pública tarística.
Maniologia: o descarte da mania de prejulgar o conteúdo pela forma.
Holotecologia: a autexperimentoteca; a conformaticoteca; a cosmogramoteca; a inventarioteca; a neologisticoteca; a cognoteca; a biblioteca pessoal.
Interdisciplinologia: a Verbetologia; a Verbetografologia; a Neoenciclopediografologia;
a Parepistemologia; a Parapedagogiologia; a Tangenciologia; a Holopesquisologia; a Conviviologia; a Omnicogniciologia; a Parapesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser grafoassistencial; a conscin enciclopedista; as equipes de revisão verbetográfica; a equipex neoenciclopédica; a concin-cobaia; a conscin autopesquisadora especialista-generalista.
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Masculinologia: o verbetógrafo; o verbetólogo; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o raciocinador evolutivo; o analogista multifário.
Femininologia: a verbetógrafa; a verbetóloga; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a raciocinadora evolutiva; a analogista multifária.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: singularidade verbetográfica ignorada = a incompreensão da capacidade
tarística única de cada entrada neoenciclopédica, levando ao engavetamento da ideia pessoal potencialmente verbetável; singularidade verbetográfica compreendida = a noção íntima da relevância grafoassistencial de cada entrada da Enciclopédia da Conscieciologia, motivando o continuísmo na pesquisa e escrita de neoverbetes.
Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura do aproveitamento do tempo intrafísico; a cultura da associação de ideias; a cultura da prioridade da escrita; a cultura de anotar as
autovivências; a cultura da produtividade continuada; a cultura da holomaturidade consciencial.
Contrapontologia. Eis, em ordem alfabética, 4 autorrealidades a serem consideradas pela conscin pesquisadora, homem ou mulher, relacionadas à valoração racional da participação
verbetográfica, contraponteadas a condições sindromológicas, antagonicamente afins:
1. Autocobaiagem: a naturalidade em lidar com sugestões, contrargumentos e heterocríticas, úteis ou não, nas revisões ou durante defesas, descartando lampejos da síndrome da perfeição. As diferenças ensinam.
2. Autoconquista: o reconhecimento lúcido dos autopotenciais holomaturescentes na
tares policármica, investindo na alta quilometragem na escrita, evitando a síndrome da baixa
autestima intelectual. Mentalsoma: megaprocessador parafatuístico.
3. Autoimagem: a priorização da postura intraconsciencial consistente, corajosa, interassistencial, valorizando a qualidade e os resultados homeostáticos da produção escrita pessoal
com brio cosmoético, superando a síndrome da ribalta. Holofotes, não. Tares.
4. Autolimitações: o senso de o veteranismo assistencial configurar condição alcançável mediante auteforços consistentes, contínuos, seriexológicos, livrando-se das ilusões de saltos
evolutivos, relacionados à síndrome da competição. Autolimites: desafios evolutivos.
Omissiologia. Pela Paracronologia, aguardar o insight evolutivamente revolucionário,
megaverponológico, para somente então proceder à escrita verbetográfica, configura postergação
omissiva e perdularismo evolutivo. As potenciais linhas técnicas de pesquisa pautadas no estudo
das interações consciência-Cosmos são amensuráveis.
Maxiproexologia. De acordo com a Neocogniciologia, as entradas da Enciclopédia da
Conscienciologia detêm gradações verponológicas próprias, exclusivas, proporcionando sucessivas oportunidades grafoassistenciais frente às demandas cognitivas de proéxis individuais e grupais. Cada verbete conta. Todo verbete assiste.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a singularidade verbetográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
Antivitimização cognitiva: Holomaturologia; Homeostático.
Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
Autorrepertório verbetográfico: Verbetologia; Homeostático.
Brilhareco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
Circularidade contígua: Tangenciologia; Neutro.
Coautoria interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
Maximização do microuniverso consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
Modelo contíguo: Autevoluciologia; Neutro.
Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
Tema verbetável: Tematologia; Homeostático.
Verbetografia ortopensenogênica: Holopensenologia; Homeostático.

REFLETIR SOBRE A SINGULARIDADE VERBETOGRÁFICA
PODE AUXILIAR A CONSCIN A SUPERAR O MARASMO
GRAFOPENSÊNICO, ASSUMINDO PAPEL GRAFOTARÍSTICO
ATIVO DENTRO DO ENCICLOPEDISMO REURBANOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a singularidade cognitiva pessoal? Aplica tal diferencial na redação de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 615.

M. P. C.
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SINOFILIA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sinofilia é o apreço da conscin, homem ou mulher, por estudar, investigar, indagar, levantar dados e tomar informações a respeito da cultura, história, idioma e tradições
da China com propósito evolutivo e cosmoético.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição sino deriva do Latim Medieval Sina,
“China”, e este do idioma Grego, Sína. O segundo elemento de composição filia deriva do idioma
Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Inclinação pela China. 2. Afeição pesquisística sinológica. 3. Estima pelo País Vermelho. 4. Inclinação elucidatória pela civilização chinesa.
Neologia. As duas expressões compostas sinofilia inata e sinofilia adquirida são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Desinteresse pela China. 2. Oposição pesquisística sinológica.
3. Antagonismo sinológico. 4. Antipatia pela civilização chinesa.
Estrangeirismologia: a atualização quanto aos fatos do Zeitgeist; a conscientia fraudis;
a open mind aos insights oportunos; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à pesquisística chinesa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Sinologia; a assinatura pensênica sinológica;
a fôrma holopensênica chinesa.
Fatologia: o interesse pessoal pela China; os achados pesquisísticos sinológicos; os
achados arqueológicos e antropológicos sobre a origem da civilização humana na China; as invenções chinesas (papel, imprensa, pólvora, bússola, seda, macarrão, carrinho de mão); a Historiologia Milenar; a China enquanto país de origem da escrita há 4.500 a.e.c. na dinastia Shang;
a arte da caligrafia; o alto índice de alfabetização dos chineses; a leitura e escrita dos ideogramas;
a Biblioteca Nacional da China sendo a segunda maior do mundo; a biblioteca particular temática; a coleção pessoal de objetos chineses; a tradição milenar da ópera, com dança, canto e narração poética; o chá sendo a bebida popular desde os tempos antigos da China; a rica culinária chinesa; a filmografia divulgando o conhecimento da cultura chinesa; a substituição da dependência
milenar pela interdepência evolutiva; a manutenção da neofilia mesmo encarando o processo de
lavagem cerebral do governo chinês comunista; o programa de controle de natalidade ofertado
compulsoriamente às mulheres; a Prova da Imagística com objetos chineses; o Cosmograma do
Holociclo sobre a China sendo agente motivador para a sinofilia; a contribuição da sinofilia para
o desenvolvimento da intelectualidade; o gosto pela China enquanto propulsor da interassistencialidade da conscin lúcida interessada; o abertismo consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a serenosfera reurbanizadora na China e a abertura chinesa para o mundo; o abertismo necessário para avançar na
compreensão prática da complexidade extrafísica; o autodesassédio mentalsomático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal pelas inspirações motivadoras; o parapsiquismo pessoal sendo impulsionando pelo interesse sinológico.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo
autopesquisa–laboratório conscienciológico; o sinergismo acupuntura-energia; o sinergismo
objeto-assimilação; o sinergismo homeostático predisposição evolutiva–reciclofilia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas sobre a Sinologia;
o princípio organizador dos saberes; o princípio da afinidade intelectual.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as pesquisas sinológicas.
Teoriologia: a teoria da Recexologia.
Tecnologia: a técnica do completismo diário impulsionando a neofilia; a sinofilia utilizada na condição de técnica de auto e heteropesquisa; a técnica da autorreflexão de 5 horas com
foco no País Vermelho; a técnica da exaustividade; a técnica do registro das sincronicidades.
Voluntariologia: a agenda dos pesquisadores-voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma;
o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito do aprofundamento da autorreflexão; o efeito das extrapolações
mentaissomáticas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas e recuperadas pelo exercício da sinofilia.
Ciclologia: o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo de desconstrução de retroideias; o ciclo de debates cosmoéticos.
Binomiologia: o binômio vontade-neofilia; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação vários ângulos–novas perpectivas; a interação estudo-assimilação.
Crescendologia: o crescendo saturação holopensênica–holopensenofilia pessoal–autorrevezamento multiexistencial; o crescendo iniciante-veterano; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo analisar-compreender-opinar; o verbete enquanto materialização
gráfica do crescendo de pesquisas sinológicas.
Trinomiologia: o trinômio convicção íntima–neofilia–aprendizagem; o trinômio inortodoxia-neofilia-autodidatismo; o trinômio sinofilia-discernimento-Cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio neofilia–culturofilia–adaptaciofilia–neocidadania proexológica.
Antagonismologia: o antagonismo decidofobia / decidofilia; o antagonismo grafofobia
/ grafofilia; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo pesquisofilia / pesquisofobia; o antagonismo apriorismo / pesquisofilia; o antagonismo teimosia / neofilia.
Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo
de a profundidade da pesquisa poder levar à redução das afirmações peremptórias.
Politicologia: a cientificocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a debatocracia; a intelectocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada no aprimoramento das pesquisas
sinológicas.
Filiologia: a sinofilia; a interassistenciofilia; a experimentofilia; a criticofilia; a convíviofilia; a neofilia; a grafofilia; a leiturofilia; a pacienciofilia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da inércia intelectual.
Maniologia: a grafomania; o fim da egomania.
Mitologia: a desmitificação autoconsciente.
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Holotecologia: o acervo da sinoteca na Holoteca, facilitador da pesquisa; a ciencioteca;
a fatoteca; a pesquisoteca; a determinoteca; a lexicoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Culturologia; a Sinologia; a Sociologia; a Turismologia; a Historiologia; a Sociologia; a Idiomaticologia; a Medicinologia; a Cosmoeticologia;
a Antropologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens culturologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens clarividens.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinofilia inata = a simpatia pesquisística à civilização chinesa trazida de
outras vidas; sinofilia adquirida = a simpatia pesquisística à civilização chinesa adquirida em
viagem à China na atual ressoma.
Culturologia: a cultura do colecionismo; a cultura da informação; a cultura da neofilia;
a cultura da Mentalsomática; a cultura da Pesquisologia.
Características. Segundo a Pesquisologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 5 manifestações culturais chinesas observadas nos estudos decorrentes da sinofilia:
1. Alimentação. A cultura gastronômica de cortar os alimentos em pedaços pequenos
facilitando a digestão.
2. Chá. A cultura milenar de tomar chá.
3. Dança. A cultura da dança em praça pública.
4. Pés. A cultura milenar dos pés enfaixados.
5. Pintura. A cultura da pintura em porcelana.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sinofilia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
04. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
07. China: Intrafisicologia; Neutro.
08. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
09. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
10. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
13. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
14. Leiturofilia crítica: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Sinoteca: Culturologia; Neutro.

A SINOFILIA, AO MODO DE AÇÃO PESQUISÍSTICA
PERSEVERANTE, PROMOVE A EXPANSÃO COGNITIVA,
IMPULSIONANDO AS RECICLAGENS E FAVORECENDO
A DINÂMICA EVOLUTIVA A PARTIR DE NEOPENSENES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a sinofilia? Com qual frequência?
Quais os resultados obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Kissinger, Henry; et, al.; O Século XXI pertence à China?: Um Debate sobre a Grande Potência Asiática
(Does the 21st Century to China ); trad. Bruno Alexandre; XVI + 132 p.; 6 caps. 10 notas; 23 x 16 cm; br.; Elsevier; Rio
de Janeiro, RJ; 2012; páginas 28 e 79.
2. Sanjuan, Thierry; Dir.; China Contemporânea (Dictionnarie de la Chine Contemporaine); Coord. Èlisabet
Allès; et al.; trad. Walter Sagardoy; 528 + XVI; 4 cronologias; 9 mapas; glos; 805 termos; 12 websites; 160 refs.; alf.; 23
x 16 x 3cm; Edições 70; São Paulo, SP; 2009; páginas 151, 223, 240 e 298.
3. Trevisan, Claudia; Os Chineses; revisora Lilian Aquino; 334 p. 14 caps.; 44 cronologias; 100 fotos; 25
ilus.; 8 mapas; 205 notas; 91 refs.; índice de iconografias; Contexto; São Paulo, SP; 2009; páginas 106 e 125.

A. R.
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SINÔNIMO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sinônimo é a palavra (locução, prefixo ou frase) apresentando semelhança de significação com outra, permitindo substituir esta, em alguns contextos, sem alterar o significado literal da comunicação, constituindo a unidade de medida da sinonímia, ou da Sinonimologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sinônimo vem do idioma Francês, synonyme, derivado do idioma
Latim, synonymum, e este do idioma Grego, synonymon, “de mesmo nome; de mesma significação”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Palavra de significação assemelhada. 2. Locução de sentido assemelhado. 3. Palavra sinônima.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo sinônimo:
sinonimia; sinonímia; sinonímica; sinonímico; sinonimista; sinonimística; sinonimístico; sinonimizada; sinonimizado; sinonimizar; Sinonimologia; sinonimológica; sinonimológico.
Neologia. As duas expressões compostas sinônimo arcaico e sinônimo geopolítico são
neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Antônimo. 2. Palavra de significação oposta. 3. Palavra antônima.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da associação de
ideias.
II. Fatuística
Pensenologia: os homopensenes; a homopensenidade; os pró-pensenes; a pró-pensenidade.
Fatologia: o sinônimo; a unidade de medida da sinonímia ou da Sinonimologia; o adjetivo assemelhado; o vocábulo parecido; os termos semanticamente compatíveis; os homônimos; os
parônimos; as identificações; as similitudes; os antônimos; os contrastes; as refutações; a antitética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico do cosmograma.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos.
Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo Sinonimologia
/ Antonimologia; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo acerto / desacerto.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a cogniciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia.
Fobiologia: a raciocinofobia; a definofobia; a leterofobia; a bibliofobia; a lexicofobia.
Maniologia: a bibliomania.
Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a definoteca; a grafopensenoteca;
a pedagogoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
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Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Sinonimologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Lexicologia; a Coloquiologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Criticologia; a Parapedagogiologia; a Refutaciologia; a Linguística; a Filologia; a Conformática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o gramático; o filólogo; o pensador; o lexicógrafo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a professora; a gramática; a filóloga; a pensadora; a lexicógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinônimo arcaico = a palavra taça (hoje) e a palavra cápide (antigamente); sinônimo geopolítico = a palavra vigarista (Brasil) e palavra aldabrão (Portugal).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sinônimo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antônimo: Comunicologia; Neutro.
02. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
03. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
07. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
09. Palavra: Comunicologia; Neutro.
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10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
11. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A RIQUEZA NO EMPREGO DOS SINÔNIMOS EVIDENCIA
A EXCELÊNCIA DO DICIONÁRIO CEREBRAL PESSOAL,
O NÍVEL DO COLOQUIALISMO E A PUJANÇA DA INTELECTUALIDADE DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Qual o papel dos sinônimos para você? Correntemente, você emprega
os sinônimos nos textos ou mais os antônimos? Você enriquece sempre o dicionário cerebral de
sinônimos?
Bibliografia Específica:
01. Cerezo, Sergio Sánchez; Coord.; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; XIV + 870 p.; 15 abrevs.; glos.
20.000 termos; 17,5 x 11 x 3,5 cm; br.; pocket; Santillana; Espanha; 2000; páginas 111 a 129.
02. Christ, G. Elgie; Editor; The Nuttall Dictionary of English Synonyms and Antonyms; X + 306 p.; 9 abrevs.;
glos. 12.000 termos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Frederick Warne / Artenova; Rio de Janeiro, RJ; 1975; páginas 25 a 39.
03. Devlin, Joseph; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; XX + 364 p.; 4 enus.; glos. 5.040 termos; 17,5
x 10,5 cm; br.; Warner Books; New York, NY; Agosto, 1987; páginas 39 a 44.
04. Fernandes, Francisco; Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa; revisor Celso Pedro Luft; VIII + 870 p.; 8 abrevs.; glos. 30.000 termos; 23 x 16 x 5 cm; enc.; 37 a Ed. rev. e aum.; Editora Globo; São Paulo, SP; 1998; páginas 140 a 173.
05. GL; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; 434 p.; glos. 14.700 termos; 25,5 x 19,5 x 4 cm; GL; Madrid; Espanha; 1998; páginas 42 a 52.
06. Gonzalez, Maldonado; Editor; Diccionario Actual de la Lengua Española: Sinónimos y Antónimos; 960
p.; 75 abrevs.; glos. 100.000 termos; 18,5 x 12 x 4 cm; br.; Ediciones SM; Madrid; Espanha; 1999; páginas 7 a 17.
07. Hartrampf, Gustavus A.; Hartrampf’s Vocabularies: Synonyms, Antonyms, Relatives; VIII + 536 p.; glos.
22.134 termos; 23,5 x 15,5 cm; enc; 7a Ed.; Psychology Publishing; Manchester; Inglaterra; Julho, 1935; páginas 15 a 36.
08. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 334 p.; Vol. 1; glos. 11.532
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 21 a 29.
09. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 284 p.; Vol. 5; glos. 9.972
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 82 a 98.
10. Morais, Orlando Mendes de; & Pena, Leonam de Azeredo; Dicionário de Sinônimos e Antônimos; 446
p.; glos. 18.596 termos; 23 x 16,5 x 4,5 cm; enc.; 6a Ed. rev. e aum.; Spiker; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 64 a 74.
11. Spooner, Alan; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; IV + 572 p.; glos. 150.000 termos; 19,5 x 13
x 3,5 cm; br.; Oxford University Press; Oxford; Great Britain; 1999; páginas 27 a 49.
12. Urdang, Laurence; Editor; The Macmillan Dictionary of Synonyms & Antonyms; VI + 374 p.; 14 abrevs.;
glos. 5.222 termos; 19,5 x 13 cm; br.; Macmillan; Londres; Inglaterra; 1995; páginas 25 a 43.
13. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 75 e 76.
14. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 181 e 192.
15. Vox; Diccionari Esencial Sinònims i Antònims de la Llengua Catalana; VIII + 412 p.; 61 abrevs.; 1 esquema; glos. 50.000 termos; 18 x 11 cm; br.; 2a Ed.; Vox; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 48 a 66.
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SINONIMOLOGIA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Sinonimologia é a Ciência ou o estudo técnico aplicado ao caráter das
palavras ou vozes sinônimas, capazes de expressar a qualidade, o significado, o sentido ou a acepção de outra palavra de significação assemelhada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sinônimo vem do idioma Francês, synonyme, derivado do idioma
Latim, synonymum, e este do idioma Grego, synonymon, “de mesmo nome; de mesma significação”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência dos sinônimos. 2. Estudo das palavras assemelhadas.
3. Pesquisa das expressões parecidas.
Neologia. As duas expressões compostas Sinonimologia Arcaica e Sinonimologia Geopolítica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Antonimologia. 2. Ciência dos antônimos. 3. Estudo das palavras
opositivas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da associação de
ideias.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Sinonimologia é Seção, fixa ou permanente,
componente da Divisão Conformática, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os homopensenes; a homopensenidade; os pró-pensenes; a pró-pensenidade.
Fatologia: a variável da Conscienciologia; a similitude lexical; o caráter das palavras
sinônimas; o vocábulo assemelhado; os termos semanticamente compatíveis; o emprego dos sinônimos; as progressões sinonímicas; a sequência alfabética; a sequência numerada; os conteúdos;
a pesquisa das similitudes de significações; o compatibilismo conteudístico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos.
Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo Sinonimologia
/ Antonimologia; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo acerto / desacerto.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a cogniciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a raciocinofobia; a definofobia; a literofobia; a bibliofobia.
Maniologia: a bibliomania.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a definoteca; a grafopensenoteca;
a pedagogoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Sinonimologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Coloquiologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Criticologia; a Parapedagogiologia; a Conformática.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o gramático; o filólogo; o pensador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a professora; a gramática; a filóloga; a pensadora.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: Sinonimologia Arcaica = a palavra adição (hoje) e a palavra acadimento
(antigamente); Sinonimologia Geopolítica = a palavra paginação (Brasil) e a palavra maquetagem (Portugal).
Meritologia. Pelos conceitos da Comunicologia, tanto a sinonímia quanto a antonímia
são relevantes e têm lugar significativo nas comunicações das consciências. Por exemplo, na
Economia da Evolução da consciência, em busca do atingimento da meta da proéxis, suportar
o revés é tão meritório quanto alcançar o êxito. Como se sabe, não existe caminho evolutivo sempre reto. Ocorrem percalços e adversidades.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Sinonimologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
02. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
03. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.

Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
Orismologia: Comunicologia; Neutro.
Palavra: Comunicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Verbete: Comunicologia; Neutro.

A SINONIMOLOGIA AMPLIA OS TALENTOS DO ATACADISMO INTELECTUAL DA CONSCIN QUANTO AOS ENFOQUES COSMOVISIOLÓGICOS EMBASADOS NA RACIONALIDADE, ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS E HIPERACUIDADE.
Questionologia. O atacadismo intelectual consciencial já alcançou você através da Sinonimologia? Você sabe montar as progressões sinonímicas?
Bibliografia Específica:
01. Cerezo, Sergio Sánchez; Coord.; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; XIV + 870 p.; 15 abrevs.; glos.
20.000 termos; 17,5 x 11 x 3,5 cm; br.; pocket; Santillana; Espanha; 2000; páginas 111 a 129.
02. Christ, G. Elgie; Editor; The Nuttall Dictionary of English Synonyms and Antonyms; X + 306 p.; 9 abrevs.;
glos. 12.000 termos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Frederick Warne / Artenova; Rio de Janeiro, RJ; 1975; páginas 25 a 39.
03. Devlin, Joseph; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; XX + 364 p.; 4 enus.; glos. 5.040 termos; 17,5
x 10,5 cm; br.; Warner Books; New York, NY; Agosto, 1987; páginas 39 a 44.
04. Fernandes, Francisco; Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa; revisor Celso Pedro Luft; VIII + 870 p.; 8 abrevs.; glos. 30.000 termos; 23 x 16 x 5 cm; enc.; 37 a Ed. rev. e aum.; Editora Globo; São Paulo, SP; 1998; páginas 140 a 173.
05. GL; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; 434 p.; glos. 14.700 termos; 25,5 x 19,5 x 4 cm; GL; Madrid; Espanha; 1998; páginas 42 a 52.
06. Gonzalez, Maldonado; Editor; Diccionario Actual de la Lengua Española: Sinónimos y Antónimos; 960
p.; 75 abrevs.; glos. 100.000 termos; 18,5 x 12 x 4 cm; br.; Ediciones SM; Madrid; Espanha; 1999; páginas 7 a 17.
07. Hartrampf, Gustavus A.; Hartrampf’s Vocabularies: Synonyms, Antonyms, Relatives VIII + 536 p.; glos.
22.134 termos; 23,5 x 15,5 cm; enc; 7a Ed.; Psychology Publishing; Manchester; Inglaterra; Julho, 1935; páginas 15 a 36.
08. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 334 p.; Vol. 1; glos. 11.532
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S. D.; páginas 21 a 29.
09. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 284 p.; Vol. 5; glos. 9.972
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S. D.; páginas 82 a 98.
10. Morais, Orlando Mendes de; & Pena, Leonam de Azeredo; Dicionário de Sinônimos e Antônimos; 446
p.; glos. 18.596 termos; 23 x 16,5 x 4,5 cm; enc.; 6a Ed. rev. e aum.; Spiker; Rio de Janeiro, RJ; S. D.; páginas 64 a 74.
11. Spooner, Alan; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; IV + 572 p.; glos. 150.000 termos; 19,5 x 13
x 3,5 cm; br.; Oxford University Press; Oxford; Great Britain; 1999; páginas 27 a 49.
12. Urdang, Laurence; Editor; The Macmillan Dictionary of Synonyms & Antonyms; VI + 374 p.; 14 abrevs.;
glos. 5.222 termos; 19,5 x 13 cm; br.; Macmillan; Londres; Inglaterra; 1995; páginas 25 a 43.
13. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 75 e 76.
14. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 181 e 192.
15. Vox; Diccionari Esencial Sinònims i Antònims de la Llengua Catalana; VIII + 412 p.; 61 abrevs.; 1 esquema; glos. 50.000 termos; 18 x 11 cm; br.; 2a Ed.; Vox; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 48 a 66.
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SINOTECA
(CULTUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sinoteca é a coletânea de artefatos do saber, dicionários, livros, revistas,
folhetos, cosmogramas, filmes e objetos, referentes ao estudo da História, cultura, idioma, ambiente, usos e tradições da China.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição sino deriva do idioma Latim Medieval,
Sina, “China”, e este do idioma Grego, Sína. O segundo elemento de composição teca deriva do
idioma Latim, theca, “estojo; coleção local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, theke, “caixa; estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda”.
Sinonimologia: 1. Teca de artefatos do saber sobre a China. 2. Acervo sinológico.
3. Coleção de elucidários sobre a cultura chinesa.
Neologia. As duas expressões compostas sinoteca doméstica e sinoteca coletiva são neologismos técnicos da Culturologia.
Antonimologia: 1. Teca dos artefatos do saber europeus. 2. Acervo sobre a cultura
americana.
Estrangeirismologia: os chinese studies; a Sinosphere (ou Confucian cultural sphere);
a Chinoiserie.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Culturologia Chinesa.
Proverbiologia. Eis 2 provérbios chineses complementares ao tema: – Dons naturais
são preciosos para o homem, mas ninguém pode ganhar um prêmio sem estudar duramente.
A cultura é muito mais preciosa que o ouro.
Filosofia: o Budismo; o Confucionismo; o Taoísmo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Sinologia; a assinatura pensênica sinológica;
a fôrma holopensênica chinesa; a neoassinatura da China enquanto ponto de fixação pensênica.
Fatologia: os livros sobre a China, o país com a maior população da Terra; a nação chinesa com 50 etnias; a Historiologia Milenar; a adoção da sinoteca, na Holoteca do Campus CEAEC,
pelos pesquisadores interessados; a organização do acervo; a importância de conciliar o inventário físico e o digital; o fichamento exaustivo dos livros da teca; a elaboração das pontoações do
acervo; a leitura, o estudo, a pesquisa, a escrita e a publicação de gescons relativas à temática;
a Prova de Imagística, com objetos da China, levando o pesquisador da CCCI ao aprofundamento
no holopensene chinês; os caracteres de registro do idioma chinês; a arte da caligrafia; o I Ching,
livro das mutações, sendo oráculo chinês; o livro sobre ideogramas, inscrições feitas em cascos de
tartarugas e ossos de animais usados para práticas adivinhatórias na antiga China; os registros históricos sobre as invenções (imprensa, sismógrafo, macarrão, papel, moeda, pólvora, seda); as enciclopédias mais antigas e volumosas do planeta; a Yongle Enciclopédia (1403–1425), com originais de 11.995 volumes; o Shh-Chi (Memórias Históricas) de Ssu-ma Tsien (163–85 a.e.c.) em
130 volumes; a Biblioteca Nacional da China sendo a segunda maior biblioteca do mundo com
16 milhões de livros; a tradição milenar da ópera, com canto, dança, narração poética e acrobacias; o egoísmo das invenções milenares fechadas a outros povos; o fechadismo mentalsomático
da política comunista; a repressão pensênica com exagero de nacionalismo; a falta de glasnost da
política; os cosmogramas sobre o consumismo gerado pelos baixos preços dos produtos chineses;
a anticosmoética da pirataria; o chá sendo a bebida popular desde os tempos antigos da China;
a rica culinária chinesa; as esculturas representativas da cultura chinesa; a seda; o jade sendo
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o símbolo da cultura chinesa; as revistas expondo a anticosmoética do abandono das bebês-meninas; o soliloquium chinês; o uróboro introspectivo chinês; o precursor da Cosmoética, Confúcio
(551−479 a.e.c.); o italiano Marco Polo (1254−1324) como referência de abertismo histórico da
cultura chinesa; o ensino do idioma Mandarim promovendo o desvelo do país para o mundo; a filmografia abrindo o conhecimento da cultura chinesa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a observação de
consciexes com pararrostos chineses através da clarividência facial no Acoplamentarium, após
pesquisa no acervo da sinoteca; o ponto de acupuntura auricular desenvolvendo o frontochacra; as
ECs assimiladas durante a anamnese no tratamento da acupuntura; a fôrma holopensênica; as autorretrocognições intermissivas; a energosfera pessoal; a assimilação simpática de energias; a psicometria pela análise dos objetos chineses; as inspirações dos amparadores na consulta pesquisística à sinoteca; a projeção consciencial na China pelo rapport com os artefatos do saber chineses.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo objeto-assimilação; o sinergismo acupuntura-energia.
Principiologia: o princípio organizador dos saberes; o princípio da afinidade intelectual.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recomposição das interprisões grupocármicas; a teoria da
Conviviologia Cosmoética; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria das pesquisas conjuntas; a teoria do autorrevezamento pluriexistencial; a teoria da aplicação do binômio admiraçãodiscordância; a teoria e prática do parapsiquismo.
Tecnologia: a técnica da clarividência; a técnica do aproveitamento dos estudos; a técnica da acupuntura auricular; a técnica da retenção mnemônica; a técnica da Impactoterapia
Cosmoética; as técnicas energéticas; a técnica da anamnese usada na acupuntura.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia; o Colégio Invisível dos Energossomatologistas; o Colégio Invisível da Mentalsomática.
Efeitologia: o efeito do dicionário cerebral sinológico nos debates conscienciais; o efeito das associações de ideias; o efeito multiexistencial dos contatos interculturais dos turistas estrangeiros na China; o efeito túnel do tempo nas visitas a locais já conhecidos em outras ressomas; o efeito sobre o pesquisador da queda dos mitos históricos.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses eliminando a sustentação de holopensenes
estagnadores.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a recepção dos artefatos do saber; o registro dos artefatos do saber;
o arquivamento dos artefatos do saber; a pesquisa dos artefatos do saber; o conhecimento produzido pelos artefatos do saber; as neossinapses conquistadas pelos artefatos do saber; a análise
investigativa dos artefatos do saber.
Binomiologia: o binômio começar-sustentar a pesquisa; o binômio intermissão-memória; o binômio Holoteca-Holociclo; o binômio Sinologia-Conscienciologia.
Interaciologia: a interação acupuntura-energossoma; a assepsia da interação fechadismo consciencial–sedentarismo pensênico.
Crescendologia: o crescendo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais; o crescendo pensar igual à “massa”–ter opinião própria; o crescendo retroenciclopedista-neoenciclopedista; o crescendo intercultural convivência fraterna–universalismo.
Trinomiologia: o trinômio querer–poder–realizar pesquisa sinológica.
Polinomiologia: o polinômio recordações-resgates-reconciliações-renovações proporcionadas pelo fenômeno da clarividência.
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Antagonismologia: o antagonismo yin / yang; o antagonismo conexão assediadora multissecular ⁄ desconexão desassediadora tenepessista.
Politicologia: a política do filho único; a política da violação dos direitos humanos;
a política do cão único.
Legislogia: a lei da mordaça.
Fobiologia: a xenofobia; a criticofobia; a bibliofobia do primeiro imperador da China
Qin Shi Huandi Di (259–210 a.e.c.) proibindo e mandando queimar todos os livros sobre Confúcio existentes no país, no ano 213 a.e.c.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da insegurança; a síndrome da
interiorose; a síndrome do herói.
Maniologia: a mania de tomar chá; a mania chinesa de cuspir no chão.
Holotecologia: a sinoteca; a turismoteca; a historioteca; a medicinoteca; a videoteca;
a filosofoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Culturologia; a Sinologia; a Turismologia; a Historiologia; a Sociologia; a Idiomaticologia; a Medicinologia; a Cosmoeticologia; a Para-História; a Antropologia;
a Arqueologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o escritor; o pesquisador.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o consciencioterapeuta; o proexista; o reeducador; o escritor; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o navegador e explorador Zheng He (1371–1433).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencioterapeuta;
a proexista; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
consreu; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens clarividens.
V. Argumentologia
Exemplologia: sinoteca doméstica = a reunião de livros e objetos chineses pessoais; sinoteca coletiva = a coleção de artefatos do saber relativos à China da Holoteca do Campus
CEAEC.
Culturologia: a cultura do artesanato; a cultura da dança; a cultura da pintura em porcelana; a cultura milenar dos pés enfaixados; a cultura gastronômica de cortar os alimentos em
pedaços pequenos facilitando a digestão; a cultura de alimentar-se com hashis; a cultura milenar
de tomar chá.
Acervologia. No âmbito da Holotecologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 16
pontoações da sinoteca existente no acervo da Holoteca do Campus CEAEC (Ano-base: 2013):
01. Biografias de Mao Tsé-tung: 4.
02. Cosmogramas: duas cubas.
03. Dicionários: 2.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Enciclopédias: 2.
Filmes: 10.
Folhetos sobre a filosofia budista: 56.
Livros em idioma Alemão: 04.
Livros em idioma Espanhol: 06.
Livros em idioma Francês: 03.
Livros em idioma Inglês: 69.
Livros em idioma Italiano: 01.
Livros em idioma Mandarim: 150.
Livros em idioma Português: 87.
Mapas: 3.
Objetos (estatuetas, vasos, cerâmicas, louças, leques, porta incenso): 90.
Revistas: 46.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sinoteca, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
02. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
03. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
04. Exumação historiográfica: Pesquisologia; Neutro.
05. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
06. Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
07. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
08. Neoprovíncia cultural: Multiculturologia; Homeostático.
09. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.
10. Segredo político: Politicologia; Neutro.
11. Tara cultural: Parapatologia; Nosográfico.
12. Taxologia holotecária: Holotecologia; Neutro.
13. Transmigraciologia extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
14. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.
15. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.

OS ARTEFATOS DO SABER DA SINOTECA ENRIQUECEM
AS AUTOPESQUISAS JUNTO AO LABCON DO INTERMISSIVISTA LÚCIDO, PROMOVENDO A EXPANSÃO MENTALSOMÁTICA E A AMPLIAÇÃO DA COSMOVISÃO PROEXISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a sinoteca enquanto instrumento para
a expansão da autocognição? Qual o resultado dos estudos sobre o tema?
Filmografía Específica:
1. Nenhum a Menos. Título Original: Yi Ge Dou Neng Shao (chinês); Not One Less (inglês). País: China.
Data: 1999. Duração: 100 min. Gênero: Drama. Idade (censura): livre. Idioma: Cantonês. Cor: Colorido. Legendado:
Inglês; & Português (em DVD). Direção: Zhang Yimou. Elenco: Wei Minzhi; Zhang Huike Tian; Zhenda Gao; Enman
Sun; Zhimei Feng Yuying; Li Fanfan Zhang Yichang; Xu Zhanqing & Liu Hanzhi. Companhia: Columbia Tristar.
Outros Dados: Vencedor do prêmio Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1999. Sinopse: As dificuldades encontradas
pela menina de 13 anos quando tem de substituir o professor ausente devido à viagem para ajudar a mãe doente. Antes de
partir, ele recomenda à garota a não deixar nenhum aluno abandonar a escola enquanto estiver ausente. Quando 1 garoto
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desaparece da escola, a jovem professora descobre a partida dele do vilarejo em direção à cidade em busca de emprego,
para ajudar no sustento da família. Seguindo os conselhos do professor, ela vai atrás do aluno.
Bibliografia Específica:
1. Chang, Juang; Cisnes Selvagens: Três Filhas da China (Wild Swans: Three Daughters of Chian); revisores Carlos Alberto Inada; & Ana Maria Barbosa; trad. Marcos Santarrita; 502 p.; 28 caps.; 1 cronologia; 32 fotos;
1 ilus.; 1 mapa; 23 x 16 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2002; página 18.
2. Drège, Jean-Pierre; Marco Polo e a Rota da Seda (Marco Polo et la Route de la Soie); trad. Ana Roiter;
192 p.; 6 caps.; 179 ilus.; 4 mapas; 45 refs.; 1 anexo; ono.; 18 x 12,5 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas
178 e 179.
3. Halliday, John; & Jung, Chang; Mao: A História Desconhecida (Mao: The Unknown Story); trad. Pedro
Maia Soares; & Otávio Nunes; 978 p.; 58 caps.; 81 abrevs.; 5 cronologias; 78 fotos; 4 mapas; 8 websites; 1.261 refs.; alf.;
ono.; 23,5 x 16 x 5 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2006; páginas 31 a 36.
4. Hammer, Leon; Psicologia y Medicina Chinesa: La Ascensión del Dragón, el Vuelo del Pajaro Rojo
(Dragon Rises, Red Bird Flies: Psychology and Chinese Medicine); pról. Ted Kaptchuck; trad. Jordi Vila; XXXVIII +
488 p.; 16 caps.; 1 E-mail; 7 enus.; 2 fluxogramas; 9 ilus.; 1 tab.; 1 website; 164 notas; 98 refs.; alf.; 24 x 17 x 3 cm; br.;
La Libre de Marzo; Barcelona; España; 2002; páginas 1 a 11.
5. Linggyu, Feng; & Weimin, Shi; Perfiles de la Cultura China; 200 p.; 10 caps.; 1 esquema; 126 fotos; 16
ilus.; 21 x 14 cm; br.; China Intercontinental Press; Beijing; China; 2001; páginas 38 a 54.
6. Mann, Felix; Acupuntura: Segredos da Medicina Oriental (Acunpuncture: Cure of Many Diseases); apres.
Aldous Huxley; revisora Regina Maia; trad. Pedro Ayres; 120 p.; 12 estatísticas; 1 gráf.; 43 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Fonem
Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1972; páginas 45 a 48.
7. Viera, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipes 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 Cosncienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
244 a 248.
8. Zierr, Otto; China: Pequena História das Grandes Nações (Petite Histoire dês Grandes Nations: Historie
de la Chines); trad.; Elisa Perdigão Henrique; 126 p.; 1 cronologia; 2 enus.; 25 fotos; 93 ilus.; 25 x 19,5 cm; enc.; Círculo
do Livro; São Paulo, SP; 1985; páginas 7 a 19.
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SINTAXIDADE
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sintaxidade é a condição, qualidade, atitude ou estado de a conscin, homem ou mulher, empregar adequada, consciente e corretamente as palavras (Terminologia)
e a estruturação formal das frases ao comunicar-se, notadamente visando a tarefa do esclarecimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra sintaxe vem do idioma Latim, syntaxis, “construção gramatical”,
e esta do idioma Grego, sýntaxis. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Qualidade sintáxica comunicativa. 2. Qualidade sintaxiológica.
3. Sintaxe ortocomunicativa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo sintaxe:
morfossintaxe; sintagma; sintagmática; sintagmático; sintática; sintaticista; sintático; parassintaxe; sintáxica; sintáxico; sintaxidade; Sintaxiologia; sintaxiológica; sintaxiológico; sintaxiólogo; sintaxística; sintaxístico.
Neologia. As 3 expressões compostas sintaxidade, sintaxidade básica e sintaxidade
avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Qualidade sintáxica incompreensível. 2. Conotação sintáxica vazia.
3. Sintaxe incomunicativa. 4. Sintaxe desconexa. 5. Significação sintaxológica incoerente.
Estrangeirismologia: o modus operandi de exposição do pensamento; o know-how comunicativo; a open mind favorecendo a comunicação interassistencial; o jus et norma loquendi;
a evitação da eloquentia canina; o Tertuliarium sendo local otimizado para o debate de ideias esclarecedoras; a linguagem utilizada na informação veiculada através da mass media.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem linguagens navalhantes. Há línguas aveludadas.
Coloquiologia. A título de exemplo, eis 4 expressões populares relacionadas ao tema:
o ato de dizer o que vem às ventas; a condição de carregar nas tintas; o fato de falar grego; o ato
de falar com 7 pedras na mão.
Proverbiologia. A expressão latina de ore tuo te judico (pelas tuas palavras sei quem
tu és).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Comunicabilidade. Você é o que você fala”. “Tão importante quanto a profundidade e a extensão dos seus conhecimentos e opiniões, é também a facilidade com que você os torna
compreensíveis nas comunicações aos compassageiros evolutivos”.
2. “Comunicação. A comunicação mais evoluída é a da conscin que sabe expor, quando
é preciso, com poucas e também com muitas palavras”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade sadia; a sintaxidade estruturando a autopensenização; a pensenização hígida influindo na qualidade da comunicação; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes
comunicativos; a ortopensenidade comunicativa; a materialização sonora do pensene; o diálogo
pensênico com o amparador extrafísico; a reaprendizagem pensênica e comunicativa; a habilidade
pensênica para comunicar-se de modo cosmoético; os nexopensenes; a nexopensenidade; os gra-
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fopensenes; a grafopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a assinatura pensênica verbal e escrita; a coerência holopensênica.
Fatologia: a sintaxidade; a comunicação interpessoal com as palavras e expressões adequadas; a habilidade de usar as palavras certas para ser compreendido; a capacidade de usar apropriadamente a linguagem em vários contextos comunicativos; a organização das ideias antes da
exposição; a escolha das palavras com foco na assistencialidade; o abertismo consciencial visando a tarefa do esclarecimento; a intencionalidade cosmoética; a qualificação da comunicabilidade;
a leitura; o sinal; o código; a pronúncia exata das palavras; a conversação; o colóquio; a interlocução; o tom de voz adequado; a dicção; o bom humor; o contato; a empatia; o acolhimento; a afabilidade; a cordialidade; a polidez; a diplomacia; a força presencial; a erudição; a polimatia; a audiência; a plateia; a fala sem dispersão; a loquacidade; a clareza; a concisão; a escuta atenta; as
respostas claras; o diálogo a distância; a conversação pelos meios de comunicação tecnológicos;
as tertúlias conscienciológicas como megaoportunidades de exposição tarística; as aulas de Conscienciologia; os neologismos conscienciológicos; o poliglotismo; a discussão da relação entre os
casais; as relações familiares; as relações profissionais; a má forma prejudicando a compreensão
do conteúdo; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); o ataque diante de julgamentos e críticas;
a postura defensiva; as reações violentas; os enigmas; o jogo de palavras; a fofoca; a verborragia;
o duplo sentido; as obscuridades; a mentira; a falácia; o equívoco; o trocadilho; a frase ambígua;
as frases feitas; os eufemismos; os provérbios; a gíria; o palavrão; o jargão profissional; o juridiquês; o economês; o marketês; o gerundismo; os fonemas; os grafemas; o dicionário cerebral;
a postura pragmática visando o esclarecimento; a comunicação interassistencial na mediação de
conflitos; o diálogo tarístico; o exemplarismo dos próprios atos chancelando as palavras comunicadas; a maxicomunicação sintáxica; a ortocomunicabilidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunicação parapsíquica; o emprego sadio do laringochacra; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na
comunicação; a exteriorização de energias homeostáticas no ambiente antes da apresentação das
ideias; o ambiente e as consciências extrafísicas influenciando na comunicação; a conexão com
o amparo extrafísico de função potencializando a comunicação assertiva; a comunicação do amparador extrafísico na prática da tenepes; os banhos energéticos confirmando a assertividade da
abordagem; a assimilação simpática (assim) assistencial; a desassimilação simpática (desassim)
necessária; a repercussão multidimensional da comunicação focada na tares; a evocação da Central Extrafísica da Verdade (CEV); a paradiplomacia; a psicofonia; o conscienciês enquanto expressão consciencial máxima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conteúdo–forma de expressão; o sinergismo teática-verbação; o sinergismo postura empática–autexpressão assertiva; o sinergismo impostação de voz
equilibrada–boa dicção; o sinergismo ortopensenização–conteúdo tarístico–expressão didática;
o sinergismo atenção-educação-paciência; o sinergismo pró-comunicativo coronochacra-laringochacra; o sinergismo neuroléxico avançado–versatilidade tarística.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de pensar antes de falar;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP);
o princípio da adequação da linguagem ao nível de entendimento do interlocutor; o princípio da
convivialidade sadia; o princípio da verbação; o princípio de a gentileza gerar gentileza; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando na comunicação
evolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) favorecendo a comunicação interconsciencial
entre o grupocarma; o código duplista de Cosmoética (CDC) promovendo a comunicação sincera
e interassistencial; os códigos internacionais de comunicação.
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Teoriologia: a teoria da linguagem; a teoria da comunicação; a teoria dos ruídos na comunicação; a teoria da polidez linguística; a teoria da responsabilidade pessoal pelo resultado
comunicativo; a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da interlocução diplomática.
Tecnologia: a técnica do confor na autexpressão; a técnica da pensenometria; as técnicas histriônicas com a finalidade de gerar maior rapport assistencial; a técnica da Impactoterapia
Cosmoética a partir da comunicação interassistencial; a técnica consciencioterápica de checar
a qualidade das intenções na comunicação; a técnica de adequação da pessoa, do horário, do local, do conteúdo e da forma para a comunicação interassistencial; a técnica da associação de
ideias.
Voluntariologia: o voluntário professor de Conscienciologia; o voluntariado da tares;
o voluntariado grafopensênico; o voluntário atuante na área de comunicação nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; a autexposição cosmoética do labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito energético da sintaxidade aumentando a força presencial do orador;
o efeito esclarecedor da sintaxidade propiciando a tares; o efeito halo da sintaxidade propagando
a disseminação cosmoética da informação; o efeito homeostático da sintaxidade gerando benefícios multidimensionais; o efeito impactante da sintaxidade promovendo mudanças de posturas;
o efeito reconciliador da sintaxidade desfazendo malentendidos e mágoas; o efeito reflexivo da
sintaxidade favorecendo as reciclagens conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; as neossinapses advindas das escolhas discernidoras das palavras; a geração de neossinapses a partir
da exposição cosmoética das ideias.
Ciclologia: o ciclo perguntas-respostas; o ciclo exposição-refutação-reformulação;
o ciclo assim-desassim; o ciclo entendimento do problema proposto–exposição das ideias; o ciclo
momento de falar–momento de ponderar; o ciclo de neoideias; o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo interlocutório assistencial tarístico.
Enumerologia: a palavra certa; a palavra apropriada; a palavra dicionarizada; a palavra curiosa; a palavra rara; a palavra sesquipedal; a palavra terapêutica. O termo descabido;
o termo desgastado; o termo dispensável; o termo supérfluo; o termo evitável; o termo inadequado; o termo inoportuno. O objetivo comunicativo; a meta comunicativa; a competência comunicativa; a confiança comunicativa; a didática comunicativa; o estilo comunicativo; o método comunicativo.
Binomiologia: o binômio audição-resposta; o binômio pensar antes–expor depois; o binômio memória–fluência comunicativa; o binômio comunicação intrafísica–comunicação multidimensional; o binômio discurso-intenção; o binômio código-mensagem; o binômio teática-verbação; o binômio autocoerência-enunciação; o binômio compreender–fazer-se compreender;
o binômio autodiscernimento–lucidez cosmoética; o binômio fala simples–fala profunda promovendo recins no interlocutor através do autexemplo.
Interaciologia: a interação conteúdo-forma nos processos de comunicação interconsciencial; a interação ideia-linguagem; a interação diálogo-desinibição; a interação pergunta-resposta; a interação empática emissor-receptor; a interação transmissão-recepção; a interação cérebro-paracérebro na comunicação tarística; as interações conflituosas solucionadas pela diplomacia.
Crescendologia: o crescendo retilinearidade autopensênica–comunicação interassistencial; o crescendo comunicação humana–comunicação parapsíquica; o crescendo das supercomu-
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nicações na vida moderna; o crescendo evolutivo patopensenizar-pensenizar-ortopensenizar;
o crescendo verbalização-telepatização-conscienciês.
Trinomiologia: o trinômio emissor-receptor-mensagem; o trinômio comunicação passiva–comunicação agressiva–comunicação assertiva; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio cosmoético intenção-ortopensenização-enunciação; o trinômio linguagem denotativa–linguagem conotativa–linguagem mentalsomática; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio ortopensênico parar-refletir-falar; o trinômio clareza-objetividade-coesão; o trinômio logicidade–encadeamento de ideias–verbalização; o trinômio
explicitação lógica–exatidão conceitual–adjetivação precisa.
Polinomiologia: o polinômio dialeto-socioleto-idioleto-cronoleto; o polinômio (da assistencialidade) acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio pessoa-horário-local-forma; o polinômio clareza-objetividade-concisão-realismo; o polinômio assistencial observar-interpretar-ponderar-intervir; o polinômio cenário correto–tempo preciso–atuação
competente–mensagem relevante.
Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo querer assistir
/ ser indelicado; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo comunicação taquirrítmica / comunicação verborrágica; o antagonismo esclarecimento / doutrinação; o antagonismo
clareza / obscuridade.
Paradoxologia: o paradoxo de frase simples poder expressar ideia complexa; o paradoxo de poucas palavras poderem desencadear mudança significativa na consciência predisposta.
Politicologia: as políticas de comunicação; a liberdade de expressão na democracia;
a comunicocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a exemplocracia.
Legislogia: as leis da comunicação; a lei da afinidade; a lei do maior esforço aplicada
aos métodos e práticas da comunicação; as leis da interassistencialidade; a lei da empatia evolutiva; a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação.
Filiologia: a comunicofilia; a verbofilia; a argumentaciofilia; a neofilia; a coerenciofilia;
a verbaciofilia; a conviviofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a cogniciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a lalofobia; a glossofobia ao comunicar-se; a fobia da autexposição.
Sindromologia: a síndrome da verborragia; a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a fraseomania; a verbomania; a egomania; a mania de falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir; a mania de constantemente interromper o interlocutor; a mania de responder com agressividade; a mania de falar mal dos outros.
Mitologia: o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nascença; o mito de ser inteligente por usar vocabulário difícil.
Holotecologia: a comunicoteca; a grafopensenoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a lexicoteca; a convivioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a ortopensenoteca; a reeducacioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autopensenologia; a Laringochacrologia;
a Terminologia; a Nomenclatura; a Sistematologia; a Linguisticologia; a Mentalsomaticologia;
a Verbaciologia; a Refutaciologia; a Lexicografia; a Estilologia; a Infocomunicologia; a Semiótica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin comunicadora; a personalidade bem falante; a conscin esclarecedora; a conscin reciclante; a conscin decidida; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin
ortocentrada; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o aluno.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a aluna.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens verbalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sintaxidade básica = a utilizada nas intercomunicações na dimensão intrafísica; sintaxidade avançada = a utilizada nas intercomunicações multidimensionais.
Culturologia: a cultura da Ortocomunicologia; o repertório cultural; a cultura da autexposição tarística; a cultura do esclarecimento; a cultura erudita; a cultura polimática; a cultura da interlocução mentalsomática; a cultura da Reeducaciologia Comunicativa; a evitação da
cultura da verborragia.
Comunicologia. Segundo a Interassistenciologia, a conscin pode utilizar a sintaxidade
para manifestar-se em diversas categorias de comunicação, por exemplo nas 4 formas de expressão, em ordem alfabética:
1. Gráfica: a escrita; os registros; o verbete; o artigo; o livro; a megagescon.
2. Oral: a fala; o coloquialismo; a interlocução; o uso do laringochacra.
3. Parapedagógica: a docência conscienciológica.
4. Parapsíquica: a comunicação multidimensional; a telepatia; a pangrafia.
Evitaciologia. Pelos conceitos da Paraprofilaxiologia, é recomendável eliminar ou evitar a comunicação por meio de certas atitudes, a exemplo das 8 posturas elencadas em ordem alfabética:
1. Acanhamento: a apatia; o cabotinismo; o fechadismo.
2. Agressividade: o ataque; a coerção; a retaliação; o “cala-boca”.
3. Anticosmoética: a mentira; a fofoca; a maledicência; a lavagem cerebral.
4. Grosseirismo: as palavras chulas; os palavrões; as blasfêmias.
5. Hostilidade: a falta de educação; a antipatia; a rejeição.
6. Impulsividade: a informação irrefletida; a informação fora de contexto.
7. Obscuridade: a falta de clareza na explicitação.
8. Verborragia: os excessos; o conteúdo vazio.
Ações. Do ponto de vista da Experimentologia, algumas condições importam no exercício da sintaxidade, por exemplo, os 7 fatores elencados em ordem alfabética:
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2.
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4.
5.
6.
7.
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Assistencialidade: a impactoterapia; a tares; o foco na assistência.
Conformática: o conteúdo da mensagem; a forma de expressão.
Força presencial: a postura; os olhares; os gestos.
Intencionalidade: o posicionamento; a Cosmoética.
Linguagem: a escolha das palavras; o léxico cerebral.
Rapport: a empatia; o acolhimento; a assim; a desassim.
Voz: a impostação; o volume; o tom; o timbre.

Traforologia. Com base na Conscienciometria, a atenção à utilização da sintaxidade pode manifestar em conjunto com outras qualidades, por exemplo, 1 ou mais dos 20 trafores dispostos na ordem alfabética:
01. Argumentabilidade. A exposição das ideias com Terminologia apropriada.
02. Assertividade. A comunicação lógica, objetiva e eficaz.
03. Autenticidade. A autexpressão espontânea e cosmoética.
04. Clareza. A transparência e limpidez na comunicabilidade.
05. Comedimento. A dosagem na quantidade de informação a ser transmitida.
06. Criticidade. A linguagem adequada expressa no discurso crítico.
07. Didática. A fala pontual na prática da docência tarística.
08. Diplomacia. O tato e a habilidade comunicativa em situações difíceis.
09. Educação. A civilidade e a polidez na intercomunicação.
10. Eloquência. O uso de vocabulário cosmoético na comunicação cotidiana.
11. Empatia. A compreensibilidade refletida na exposição de ideias esclarecedoras.
12. Franqueza. A impactoterapia sem causar estupro evolutivo.
13. Histrionismo. O bom humor comunicativo.
14. Intelectualidade. A predominância da linguagem mentalsomática.
15. Objetividade. A informação prática e direta, sem subterfúgios.
16. Organização. A estruturação prévia das ideias antes da exposição.
17. Paciência. O ato de saber escutar o interlocutor com atenção.
18. Pacificidade. A linguagem pacificadora na resolução de conflitos.
19. Sociabilidade. A intercomunicação saudável na convivialidade diuturna.
20. Versatilidade. A flexibilidade mental selecionando a melhor abordagem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sintaxidade, 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. Autorganização comunicativa: Comunicologia; Homeostático.
04. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
05. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
06. Comunicação assertiva: Comunicologia; Neutro.
07. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
08. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
09. Enunciação pensênica: Comunicologia; Neutro.
10. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
12. Linguagem denotativa: Comunicologia; Neutro.
13. Palavra terapêutica: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
15. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
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A APLICAÇÃO LÚCIDA E COSMOÉTICA DA SINTAXIDADE
FAVORECE A AUTOQUALIFICAÇÃO COMUNICATIVA TARÍSTICA DA CONSCIN INTERMISSIVISTA INTERASSISTENCIAL,
EVIDENCIANDO O NÍVEL EVOLUTIVO PESSOAL ATUAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o trafor da sintaxidade nas intercomunicações conscienciais? Está lúcido(a) quanto à maneira de se expressar ser fator preponderante na interassistência?
Bibliografia Específica:
1. Costa, João P.; & Rossa, Dayane; Manual da Conscin-Cobaia; pref. João Aurélio; revisores Roberto Otuzi; et al.; 200 p.; 5 partes; 26 caps.; 1 cronologia; 61 enus.; 2 gráfs.; 3 ilus.; 1 questionário; 11 siglas; 4 tabs.; 11 técnicas;
1 website; glos. 183 termos; 45 refs.; 3 apênds.; alf.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 158 a 163.
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; 3 tabs.; 19
websites; glos. 248 termos; 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 63.
3. Pinheiro, Lourdes; Valores Evolutivos Universais; pref. Ryon Braga; revisores Douglas Penna; et al.; 440
p.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 179 a 181.
4. Rosenberg, B. Marshall; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor técnico Dominic Barter;
trad. Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 depoimentos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 21 x 14
cm; 3ª Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 19 a 35 e 55 a 57.
5. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas;
1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 x 16 cm;
br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 219 a 225.
6. 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
158 e 159.
7. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 383 a 385.
8. 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 portuguesa; 1 foto; 60 locuções
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60
tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.; 2ª
Ed. Rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002;
página 135.
9. 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; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.476 termos; 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 232.
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SÍNTESE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síntese é o método, processo ou operação da reunião de fatos, partes, elementos diferentes, concretos ou abstratos no todo coerente, quando se pode chegar aos efeitos pelas causas, opondo-se ao conceito de análise, segundo o princípio dual da polaridade, sendo, em
si, neutro quanto à Cosmoeticologia e à evolução das consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivado do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e este do
idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Visão concisa. 02. Resenha; resumo; sumário; súmula. 03. Compactação; condensação. 04. Sinopse coerente. 05. Essência. 06. Extrato. 07. Integração.
08. Reunião; união. 09. Cosmovisão concisa. 10. Materpensene.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo síntese: antissíntese; cosmossíntese; holossíntese; macrossíntese; maxissíntese; megassíntese; minissíntese;
omnissíntese; polissíntese; ressíntese; sinteta; sintetase; sintétase; sintetásico; sintetático; sintética; sintético; sintetismo; sintetista; sintetística; sintetístico; sintetização; sintetizada; sintetizado;
sintetizador; sintetizadora; sintetizar.
Neologia. Os 5 vocábulos antissíntese, cosmossíntese, maxissíntese, megassíntese e minissíntese são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Antissíntese. 02. Análise. 03. Investigação minuciosa. 04. Anatomização. 05. Decomposição; dissecção. 06. Amplificação. 07. Estudo detalhado. 08. Teste do
ácido. 09. Tirateima. 10. Monovisão parcelada.
Estrangeirismologia: o continuum análise-síntese-reanálise-ressíntese.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmovisão.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Síntese: miniaturização cognitiva. Síntese: ideia comprimida. Síntese: unidade reflexiva. A síntese descomplica. Há sínteses complexas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a síntese megapensênica.
Fatologia: a síntese; a variável da Conscienciologia; a faculdade mental de sintetizar;
a operação derivando do simples para o complexo; a fusão ideativa; a síntese intensiva; a síntese
supercompactada; a síntese exaustiva; a síntese das análises; a síntese das sínteses; a síntese prematura; a cadeia análise-síntese ininterrupta; a síntese quando superior à análise; a síntese cósmica; a ideia temporariamente conclusiva; o megafoco da Cosmossofia; a racionalidade; a investigação; a associação de ideias; a catálise; a autofocalização no megafoco; o 700 Experimentos da
Conscienciologia como o livro das sínteses; a síntese do tema; a generalização concisa da síntese;
a síntese da sabedoria; a cosmossíntese da megafraternidade; o verbete como síntese enciclográfica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da cosmossíntese; a técnica da frase-síntese.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons; as paraneossinapses do CI.
Enumerologia: o miniconceito; a palavra; a frase; o axioma; a minicitação; o veredito;
a verpon.
Binomiologia: o binômio análise-síntese; o binômio análise da maioria–síntese da minoria.
Trinomiologia: o trinômio tese-síntese-antítese; o trinômio linha-frase-síntese; o trinômio ideia original–experimentação–síntese.
Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases.
Antagonismologia: o antagonismo síntese compactante / síntese mutiladora; o antagonismo síntese / polinômio; o antagonismo síntese honesta / síntese tendenciosa; o antagonismo
lato sensu analítico / stricto sensu sintético.
Politicologia: a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia;
a cosmocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia.
Filiologia: a raciocinofilia; a cienciofilia; a cognofilia; a energofilia; a conscienciofilia;
a evoluciofilia; a interassistenciofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a metodoteca; a aforismoteca; a criticoteca; a logicoteca; a comunicoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Experimentologia;
a Pesquisologia; a Priorologia; a Definologia; a Metodologia; a Criteriologia; a Evoluciologia;
a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o sinteta; o sintetista; o sintetizador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão
vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a sinteta; a sintetista; a sintetizadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens conclusivus; o Homo sa-
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piens interactivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens
definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissíntese = o cérebro; maxissíntese = o paracérebro; megassíntese =
o primopensene.
Evoluciologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 categorias de sínteses, em geral, relevantes para a evolução da consciência:
01. Apostilha: a síntese didática ou pedagógica.
02. Autexemplificação: a síntese da Holofilosofia da consciência.
03. Conscienciopédia: a síntese da cognição terrestre.
04. IE (inteligência evolutiva): a síntese da Holomaturologia.
05. Materpensene: a síntese do holopensene da consciência.
06. Megafoco: a síntese da auto ou heteropesquisa.
07. Megagescon (obra-prima): a síntese da vida intrafísica pessoal ou da autoproéxis.
08. Prioridade: a síntese das manifestações pessoais, grupais ou coletivas.
09. Saldo: a síntese da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
10. Serenão (Homo sapiens serenissimus): a síntese da evolução da Humanidade.
Trafarologia. No contexto da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 10 sínteses
cortantes da autocognição ou de megapensenes trivocabulares interrelacionados, apresentando aspectos cruciais dos megatrafares do belicismo merecedores de reflexão:
01. Arma. Inexiste arma benigna.
02. Concórdia. Concórdia é minipaz.
03. Deserção. Deserção: heresia militar.
04. Desertos. Guerras criam desertos.
05. Desporto. Desporto: belicismo amador.
06. Discórdia. Discórdia é miniguerra.
07. Gatilhos. Gatilhos não pensam.
08. Incertezas. Guerras trazem incertezas.
09. Pacifistas. Inexistem maus pacifistas.
10. Terroristas. Inexistem bons terroristas.
Tecnologia. Dentro da Intrafisicologia, a síntese é lembrada com insistência na Tecnologia empregada na compactação e miniaturização das máquinas, inclusive bélicas, e mais notadamente na área da Informática. A roupagem pode ser síntese da ocupação pessoal. No teoterrorismo, a farda do militar se transveste em vestimenta eclesiástica. O ideal, contudo, é quando se
transveste no terno do diplomata (estadista) ou no jaleco do assistente social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese, 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. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.

Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.
Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

EIS 3 SÍNTESES-VERDADES ÓBVIAS: ONDE TEM MUITO
DINHEIRO, TEM MUITOS EXCESSOS; ONDE TEM MUITO
PODER, TEM MUITOS ABUSOS; ONDE TEM MUITO
MILITARISMO, TEM MUITAS MORTES HUMANAS.
Questionologia. Como emprega você as sínteses na vida diária? As sínteses ajudam você a simplificar as complexidades da existência humana e multidimensional?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 112 e 113.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 115 e 132.
3. Idem: Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 159 a 164.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 149 e 714.
5. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 75.
6. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 21 x 28 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 83.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 30, 67 e 350.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 99.
9. Zandonadi, Viviane; A Síntese do Computador; Época; Revista; Semanário; São Paulo, SP; 26.03.01; página 62.

Enciclopédia da Conscienciologia

20951

SÍNTESE CARACTERIAL
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síntese caracterial é a condição, atributo ou traço capaz de especificar
exatamente determinada consciência humana, inclusive o microuniverso, o temperamento, o interesse, o megafoco, o megapensene, o megatrafor ou o megatrafar da personalidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivada do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e esta do
idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo caráter procede do idioma Latim, character, “caráter”, e este
do idioma Grego, kharakter, “sinal gravado; sinal distintivo; marca; traço específico do rosto; natureza particular de alguém; marca de estilo; cunho”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Resumo da consciência. 2. Foto do caráter. 3. Núcleo da consciência. 4. Megatraço da conscin.
Neologia. As 3 expressões compostas síntese caracterial, síntese caracterial autocrítica
e síntese caracterial heterocrítica são neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 1. Biografia. 2. Autobiografia. 3. Holobiografia.
Estrangeirismologia: a marca individualíssima do megacurriculum vitae pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autoconscienciometrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas cosmoéticas; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
tecnopensenes; a tecnopensenidade; a síntese megapensênica.
Fatologia: a síntese caracterial; a síntese egoica; a singularidade pessoal; a síntese profissional; a síntese da personalidade; as atitudes típicas de determinado tipo caracterial; a essência
da consciência manifesta além das máscaras sociais intrafísicas; a qualificação da síntese caracterial evidenciando o nível evolutivo pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o heterodiagnóstico consciencial através do padrão das ECs.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da singularidade holobiográfica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do conscienciograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: os efeitos da Paragenética forte suplantando a Genética e a Mesologia.
Enumerologia: a dinâmica psíquica corrente; o teor pensênico médio; o repertório etológico frequente; a necessidade sócio-afetiva habitual; o estilo relacional costumeiro; o posicionamento fundamental usual; a prioridade vivencial vigente.
Binomiologia: o binômio escala evolutiva–escola evolutiva.
Interaciologia: a análise da interação autoconceito-heteroconceito.
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Crescendologia: o crescendo evolutivo da maturação caracterial.
Trinomiologia: a suma consciencial através da natureza do trinômio trafor-trafar-trafal.
Polinomiologia: o cerne intraconsciencial mantido independente do polinômio consaguinidade-gênero-etnia-cidadania.
Antagonismologia: o antagonismo virtude / vício; o antagonismo evolução / regressão.
Politicologia: a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia;
a cosmocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a vivência da lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a cienciofilia; a cognofilia; a energofilia; a conscienciofilia;
a evoluciofilia; a interassistenciofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a metodoteca; a aforismoteca; a criticoteca; a logicoteca; a comunicoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Elencologia; a Autoconscienciometrologia;
a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Pesquisologia; a Priorologia;
a Definologia; a Metodologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens caracteristicus; o Homo sapiens kharakteristikós; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens conclusivus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síntese caracterial autocrítica = a pesquisa caracterial realizada pela própria consciência sobre si mesma; síntese caracterial heterocrítica = a pesquisa caracterial de alguém realizada por outrem.
Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia.
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Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com a listagem de 11 personalidades humanas e respectivas sínteses caracteriais:
Tabela – Consciências / Sínteses Caracteriais
Nos

Consciência

Síntese Caracterial

01.

Artista

Imaginação

02.

Conscienciólogo

Polimatia

03.

Consréu transmigrada

Anticosmoética

04.

Desperto

Maxiterapia

05.

Enfermeiro

Cuidadologia

06.

Evoluciólogo

Megauditoria evolutiva

07.

Gestor

Empreendedorismo

08.

Inversor existencial

Autorreciclagem

09.

Isca inconsciente

Antiparapsiquismo

10.

Professor

Paciência didática

11.

Tenepessista

Interassistencialidade
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese caracterial, 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. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
06. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
07. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Síntese conclusiva: Experimentologia; Neutro.
10. Síntese da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
12. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
13. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
14. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A PESQUISA MINUCIOSA DO LEVANTAMENTO DA SÍNTESE CARACTERIAL, PESSOAL, DEFINE A CONDIÇÃO EVOLUTIVA E O OBJETIVO DA PERSONALIDADE, AMPLIANDO
A AUTOSSUFICIÊNCIA TEÁTICA DA CONSCIN LÚCIDA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já chegou a alguma definição da própria síntese
caracterial? Você vive satisfeito com tal definição?
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SÍNTESE CONCLUSIVA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síntese conclusiva é o método, processo ou operação da reunião de fatos,
partes, elementos diferentes, concretos ou abstratos no todo coerente, quando se pode chegar aos
efeitos pelas causas, de modo temporariamente terminal nas pesquisas, no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivada do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e esta
do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”.
Surgiu no Século XVIII. O termo conclusivo procede do idioma Latim, conclusus, particípio passado de concludere, “concluir; fechar; encerrar; sufocar; tirar a respiração; compreender; encerrar;
raciocinar; argumentar”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Síntese direcionada. 2. Síntese momentosa. 3. Síntese autossuficiente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo conclusão:
concludência; concludente; concluente; concluída; concluído; concluimento; concluinte; concluir; conclusa; conclusionista; conclusiva; conclusividade; conclusivo; concluso.
Neologia. As duas expressões compostas síntese conclusiva prematura e síntese conclusiva madura são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Síntese superficial. 2. Síntese inconvincente. 3. Síntese refutável.
Estrangeirismologia: o continuum análise-síntese-reanálise-ressíntese.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopercuciência prioritária sobre a realidade pesquisada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas cosmoéticas; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a síntese conclusiva; a faculdade mental de concluir com convicção; a conclusão aprimorada com rigor lógico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo princípio-meio-fim.
Principiologia: o princípio da relatividade da verdade de ponta.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do megapensene trivocabular.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas.
Efeitologia: os efeitos da análise exaustiva na síntese conclusiva.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: a síntese consciencial; o materpensene pessoal; o padrão das ECs; o saldo da FEP; a qualidade do CPC; o nível de amparabilidade; o grau de autodesassedialidade.
Binomiologia: o binômio alternativas-soluções.
Interaciologia: a interação análise-síntese.
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Crescendologia: o crescendo síntese-cosmossíntese.
Trinomiologia: o trinômio suposição-conclusão-refutação; o trinômio tese-síntese-antítese.
Polinomiologia: o polinômio observar-comparar-reunir-integrar.
Antagonismologia: o antagonismo síntese compactante / síntese mutiladora.
Paradoxologia: o paradoxo da síntese conclusiva ser sempre temporária.
Politicologia: a tecnocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia; a cognofilia.
Sindromologia: a inconclusividade derivada da síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da verdade absoluta.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Verponologia; a Heuristicologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Cogniciologia; a Discernimentologia; a Lucidologia; a Metodologia; a Criteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens conclusivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síntese conclusiva prematura = a obtida com açodamento e precipitação,
em geral problemática; síntese conclusiva madura = a alcançada por meio das técnicas do detalhismo e da exaustividade e, por isso, mais duradoura.
Culturologia: a Multiculturologia da Autopesquisologia.
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Taxologia. Sob a ótica da Definologia, depois das análises exaustivas, as sínteses conclusivas conduzem quem pesquisa, inevitavelmente, à escolha entre duas categorias de ações: as
ações irreversíveis ou as ações estagiárias.
A. Ações irreversíveis: dramáticas, irrevogáveis, cirúrgicas, mais definitivas, mais raras, obviamente em menor número. Eis, por exemplo, na ordem lógica, 3 categorias de ações irreversíveis quanto à evolutividade consciencial cosmoética:
1. Sadias: doação; autossacrifício cosmoético; omissuper.
2. Neutras: gravidez; dessoma; lançamento de livro.
3. Patológicas: aborto; homicídio; suicídio.
B. Ações estagiárias: paliativas, temporárias, mais comuns, mais frequentes, obviamente em número maior. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de ações estagiárias ou
dos detalhes das aproximações simples entre si:
01. Acabativa do período.
02. Acume conquistado.
03. Anticlímax.
04. Conquista proexológica.
05. Definição do processo.
06. Divisor de águas.
07. Encruzilhada decisiva.
08. Entrada na maturidade.
09. Estágio sem retorno.
10. Fecho do ciclo.
11. Marca inédita.
12. Momento singular.
13. Mudança de nível.
14. Neopatamar evolutivo.
15. Pausa para autorreflexão.
16. Ponto pré-final.
17. Reciclagem existencial.
18. Saída de bloco.
19. Turning point.
20. Viragem pesquisística.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese conclusiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
07. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
08. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Síntese da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
12. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
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13. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
14. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

SE A CONSCIN LÚCIDA BUSCA A DINAMIZAÇÃO
DA AUTEVOLUÇÃO, AS SÍNTESES CONCLUSIVAS SE IMPÕEM EM TODOS OS SETORES DAS EXPERIMENTAÇÕES
RACIONAIS, O TEMPO TODO, EM QUALQUER LUGAR.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as sínteses conclusivas? As
sínteses conclusivas auxiliam você na consecução da proéxis?
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SÍNTESE CONSCIENCIOMÉTRICA
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síntese conscienciométrica é o resultado, diagnóstico ou conclusão da
análise auto e heteroconscienciométrica realizada pela conscin, homem ou mulher, por intermédio
das técnicas da Conscienciometrologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo síntese vem do idoma Francês, synthèse, derivado do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e este
do idioma Grego, syntesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”.
Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição métrico provém do idioma Grego, metrikós, “métrico; relativo à medida de versos”.
Sinonimologia: 1. Acabativa conscienciométrica; conclusão conscienciométrica. 2. Arremate conscienciométrico. 3. Diagnóstico conscienciométrico. 4. Conclusão pesquisística intraconsciencial; resultado conscienciométrico pesquisístico. 5. Relatório conscienciométrico. 6. Mapeamento consciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas síntese conscienciométrica, minissíntese conscienciométrica, maxissíntese conscienciométrica e megassíntese conscienciométrica são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Investigação conscienciométrica inicial. 2. Pesquisa conscienciométrica contínua. 3. Pesquisa psicológica inacabada. 4. Análise conscienciométrica inconclusiva. 5. Diagnóstico psiquiátrico. 6. Laudo psicológico. 7. Conclusão psicométrica.
Estrangeirismologia: o continuum análise-síntese-reanálise-ressíntese.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento
quanto à análise e síntese conscienciométrica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Autoconscienciometrologia; o materpensene; a materpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os dados conscienciométricos presentes no holopensene individual.
Fatologia: a síntese conscienciométrica; as respostas às 2.000 perguntas do Conscienciograma; o estudo dos trafores, trafares e trafais da consciência; o mapa conscienciométrico; a síntese consciencial alcançando o materpensene pessoal; a investigação do holopensene individual
da consciência; o diagnóstico em cima do lance; o estudo das casuísticas na avaliação consciencial;
a seleção dos traços mais relevantes na autorganização evolutiva do microuniverso consciencial;
o Conscienciograma sendo usado como teste de inteligência evolutiva (IE); a relevância da faixa
etária da conscin na análise conscienciométrica; a lista de prioridades nas recins; as influências
mesológicas; as influências genéticas; as influências paragenéticas; os pontos cegos na autanálise
da consciência; a técnica da conscin-cobaia voluntária como recurso conscienciométrico interassistencial em grupo; os diferentes pontos de vista nas heterocríticas relativas à mesma conscin; as
sínteses polimáticas; o minitrafar bloqueando a manifestação plena do megatrafor; a síntese supercompactada; os fatos embasando as conclusões; a síntese do autoconscienciograma; o megapensene trivocabular como síntese máxima de conteúdo ideativo; a localização da conscin dentro da
Escala Evolutiva das Consciências; a triagem das questões mais relevantes analisadas no micro-
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universo da consciência em busca da síntese conscienciométrica; as conclusões convergentes; os
limitados testes psicológicos de personalidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal; as indicações de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o holossoma; a amparabilidade da consciência; o nível de lucidez nas manifestações fora do corpo humano;
as companhias extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das heterocríticas interassistenciais à conscin-cobaia; o sinergismo o servações intraf sicas−o servações extraf sicas; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o sinergismo trafores da conscin−atri utos conscienciais; o sinergismo análise ampla−s ntese definidora; o sinergismo análise geral−pontos-chave.
Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio da hiperacuidade; o princípio
do contra fatos não há argumentos; os princípios organizacionais da Conscienciometrologia interassistencial; o princípio da autopesquisa; o princípio da pesquisa participativa; o princípio do
autodiscernimento evolutivo.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da consciência poliédrica; a teoria do Homo sapiens serenissimus
como modelo evolutivo.
Tecnologia: a técnica assistencial da conscin-cobaia voluntária; a técnica de análise
conscienciométrica utilizando o Conscienciograma; a técnica da seletividade; a técnica da assim;
a técnica da desassim; a técnica da frase enfática; a técnica do megapensene trivocabular.
Voluntariologia: o voluntário conscin-cobaia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Paragenética.
Efeitologia: os efeitos do autenfrentamento conscienciométrico; os efeitos positivos das
heterocríticas interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o ciclo investigação-descoberta.
Enumerologia: a análise do traço; a análise da atitude; a análise da reação; a análise do
comportamento; a análise da coerência; a análise da competência; a análise da inteligência. A síntese genética; a síntese familiar; a síntese mesológica; a síntese cronológica; a síntese biográfica; a síntese tendencial; a síntese existencial.
Binomiologia: o inômio realidade ntima−pararrealidade pessoal.
Interaciologia: a interação trafal-trafor; a interação autanálise profunda−heteranálise
acurada; a interação conscienciometria-consciencioterapia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo trafarismo–trafalismo–traforismo–bitraforismo–
–traforismo consequente−multitraforismo–megatraforismo.
Trinomiologia: o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio megatrafor-materpensene-holopensene.
Antagonismologia: o antagonismo trafor / trafar; o antagonismo pesquisa interassistencial / pesquisa anticosmoética; o antagonismo síntese conscienciométrica realística / síntese
conscienciométrica fantasiosa; o antagonismo análise profunda / síntese superficial.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma melhor
compreende os outros; o paradoxo da simplificação da complexidade.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: a lei da evolução interassistencial; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo nas análises e na síntese da consciência; as leis da Genética; as leis da Paragenética.
Filiologia: a interassistenciofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a cienciofobia;
a fobia ao autenfrentamento; a fobia à autexposição.
Mitologia: as autodesmitificações; o mito da santidade; o mito da superioridade racial.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a conscienciogramoteca; a interassistencioteca;
a grupocarmoteca; a evolucioteca; a prioroteca; a metodoteca; a tecnoteca; a paratecnoteca;
a cosmoeticoteca; a analiticoteca; a maturoteca; a trafaroteca; a traforoteca; a consciencioteca;
a criticoteca; a logicoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Pesquisologia; a Autoconscienciogramologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Parapatologia; a Metodologia; a Parapsicopatologia; a Interassistenciologia; a Holossomatologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia;
a Intraconscienciologia; a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Criteriologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a conscin-cobaia.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissíntese conscienciométrica = a identificação de minitrafor e minitrafar conscienciais; maxissíntese conscienciométrica = a identificação do megatrafor e do megatrafar conscienciais; megassíntese conscienciométrica = a elaboração do mapa conscienciométrico complexo da consciência.
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Culturologia: a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura do autenfrentamento;
a cultura da pacificação íntima; a Multiculturologia da interassistencialidade consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, 3 tipos de sínteses de personalidades, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Biográfica: o livro ou filme biográfico sobre a vida e particularidades de determinada personalidade.
2. Citaciológica: o conjunto de amostras do pensamento da personalidade, sintetizado
através das citações atribuídas a essa pessoa.
3. Voluntária: a autexposição aplicada na técnica da conscin-cobaia voluntária a partir
das respostas das folhas de avaliação do Conscienciograma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese conscienciométrica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
06. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Categoria de consciência: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
12. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
13. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
14. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.

A SÍNTESE CONSCIENCIOMÉTRICA É RECURSO EVOLUTIVO TÉCNICO INTERASSISTENCIAL INAVALIÁVEL NA INVESTIGAÇÃO DO PESQUISADOR OU PESQUISADORA INTERESSADO NO ESTUDO DA CONSCIÊNCIA INTEGRAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou alguma síntese conscienciométrica
nesta existência? Com qual finalidade?
J. P.
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SÍNTESE DA CONSCIENCIOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síntese da Conscienciologia é o conjunto de condições, estudos, princípios, enunciados, técnicas, informações e elementos existenciais básicos, racionais, capazes de
compor o resumo das estruturas teáticas do corpus da Conscienciologia, considerada como sendo
a Ciência das Ciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivado do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e essa
do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”.
Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Resumo do corpus da Conscienciologia. 2. Megafoco ideativo da
Conscienciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas síntese da Conscienciologia, síntese da Conscienciologia Básica e síntese da Conscienciologia Avançada são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Síntese da Psicologia. 2. Síntese da Biologia. 2. Síntese da Astronomia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da consciencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a síntese da Conscienciologia; os componentes fundamentais da estrutura da
Conscienciologia; os princípios da Conscienciologia; as neoideias da Conscienciologia; o autenfrentamento das realidades desafiadoras expostas pela Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: os sinergismos intelectivos promovidos pela Conscienciologia.
Principiologia: o princípio da descrença.
Teoriologia: as teorias conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas.
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos das reciclagens intraconscienciais promovidas pela Conscienciologia.
Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas.
Binomiologia: o binômio conscienciólogo-Conscienciologia.
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Interaciologia: a interação profissão pessoal–Conscienciologia.
Crescendologia: o crescendo fase da preparação–fase da consecução da autoproéxis.
Trinomiologia: o trinômio família nuclear–família profissional–família consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo Ciência Materiológica / Ciência Conscienciológica.
Paradoxologia: o paradoxo da multidimensionalidade dos estudos conscienciológicos.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Analiticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Metodologia; a Autopesquisologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Exemplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens conscientiometra;
o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síntese da Conscienciologia Básica = a conquista pessoal do completismo existencial (compléxis) da proéxis; síntese da Conscienciologia Avançada = a conquista pessoal da condição da desassedialidade permanente total (desperticidade).
Culturologia: a cultura conscienciológica.
Cosmovisiologia. Sob a ótica da Analiticologia, eis, na ordem alfabética, 54 exemplos
de condições conscienciais, ou elementos existenciais básicos, racionais, capazes de compor o resumo dos componentes teáticos do corpus da Conscienciologia aplicado às pessoas e aos grupos
humanos:
01. Abertismo consciencial: o cultivo teático da autopredisposição ao progresso.
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Atacadismo consciencial: em vez do varejismo consciencial vulgar.
Autevolução deliberada: as autossuperações; a Evoluciologia.
Autexperimentação: as autovivências dos esforços próprios.
Autocomprometimento evolutivo: a responsabilidade com os acertos cármicos.
Autoconscientização multidimensional: AM; a Projeciologia.
Autocura: a Autoconsciencioterapia.
Autodesassédio: a autocriticidade; a autoincorruptibilidade; a Autodesassediologia.
Autodiscernimento: a autologicidade; a Autodiscernimentologia.
Autodomínio bioenergético: a vivência do estado vibracional; a Energossomato-

logia.
11. Autopesquisa: a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia.
12. Autorado: a valorização da obra-prima ou megagescon escrita e publicada.
13. Autorganização: a autodisciplina sadia.
14. Autorrevezamento multiexistencial: a Seriexialidade Pessoal aplicada à consecução das autoproéxis continuadas.
15. Bibliofilia: a autodedicação aos estudos formais e autodidáticos; a Bibliologia.
16. Cientificidade consciencial: a aplicação do paradigma consciencial; as pesquisas.
17. Comunicabilidade assistencial: os neologismos; a Conformática; a Orismologia.
18. Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a Paradireitologia.
19. Cosmograma: a ênfase na Fatologia e na Parafatologia; a Cosmanálise.
20. Cosmovisão: a abordagem multidimensional do Cosmos; a Cosmovisiologia.
21. Democracia: a exemplificação da liberdade ou da não repressão.
22. Detalhismo: a técnica das minudências evolutivas.
23. Duplismo: a dupla evolutiva; o binômio afetividade-sexualidade sadio; a Duplologia.
24. Escala evolutiva das consciências: o modelo do serenismo; a Serenologia.
25. Exaustividade: a aplicação técnica da lei do maior esforço.
26. Gescon: a gestação consciencial dentro da Proexologia; a Megagescon.
27. Grupalidade multiexistencial: a convivialidade sadia intra e extrafísica; a Grupocarmologia.
28. Hiperacuidade: a busca da recuperação dos cons magnos; a agudez intelectiva.
29. Holomaturidade: a opção pela maturidade consciencial; a Holomaturologia.
30. Intelectualidade: a preferência pela cultura útil.
31. Inteligência evolutiva: a priorização autoconsciente da evolução consciencial.
32. Interassistência: as práticas assistenciais diárias; a Interassistenciologia.
33. Interdependência: incluindo a Botânica, a Zoologia, a Humanidade e a Para-Humanidade.
34. Megafraternidade: a intercompreensão vivenciada.
35. Mentalsomatologia: o predomínio do autodiscernimento sobre os emocionalismos.
36. Neofilia: a investigação permanente do melhor para todos.
37. Neoverpon: o esforço da busca das verdades relativas e sempre refutáveis; a Verponologia.
38. Pacifismo: a eliminação de toda belicosidade.
39. Parapsiquismo lúcido: a passividade ativa; a projetabilidade lúcida (PL); a Parapercepciologia.
40. Policarmalidade: o entendimento pragmático mais avançado da convivência evolutiva; a Policarmologia.
41. Posicionamento exemplarista: a Definologia; a força presencial; a Exemplologia
Cosmoética.
42. Princípio da descrença: as autopesquisas; a antidogmática; a Descrenciologia.
43. Proéxis: a programação existencial; o aproveitamento útil da vida intrafísica; a Proexologia.
44. Recin: a reciclagem intraconsciencial; a Invexologia; a Recexologia.
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45. Reeducação da autopensenização: a retilinearidade pensênica; a Reeducaciologia.
46. Saúde holossomática: a eliminação dos vícios; os cuidados com o holossoma;
a Holossomatologia.
47. Tares: as tarefas do esclarecimento além das tarefas da consolação; a docência tarística.
48. Teática: a busca da vivência prioritária do mais correto.
49. Tenepessismo: as práticas das assistências energéticas diárias; a Tenepessologia;
a Ofiexologia.
50. Traforismo: a colocação dos traços-força predominando nas manifestações pessoais; a Traforologia.
51. Transparência: a explicitação pessoal sincera; a glasnost.
52. Universalismo: o apartidarismo; a Holofilosofia.
53. Vidas sucessivas: as seriéxis; as autorretrocognições; a Seriexologia.
54. Voluntariado: os vínculos conscienciais eliminando as interprisões grupocármicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese da Conscienciologia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
06. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
07. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
08. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
09. Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.

AS REFLEXÕES SOBRE OS COMPONENTES DA SÍNTESE
DA ESTRUTURA DISCIPLINAR DA CONSCIENCIOLOGIA
AJUDAM A CONSCIN LÚCIDA A AUTOCONSCIENTIZAR-SE
DA QUALIDADE DOS PRÓPRIOS ESFORÇOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou os componentes da síntese da estrutura disciplinar da Conscienciologia? Obteve proveitos com os estudos?
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SÍNTESE DA VIDA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A síntese da vida é facilmente definida e analisável na reação da semente
madura lançando raízes em busca de nutrientes e água, e verticalizando-se no crescimento em
direção à luz.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivada do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e esta
do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”.
Surgiu no Século XVIII. O termo vida procede do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. Apareceu no Século X.
Sinonimologia: 01. Resenha da vida. 02. Resumo da vida. 03. Sumário da vida.
04. Súmula da vida. 05. Compactação da vida. 06. Essência da vida. 07. Extrato da vida.
08. Cosmovisão concisa. 09. Unidade vital. 10. Núcleo da vida.
Neologia. As 3 expressões compostas síntese da vida primária, síntese da vida medíocre
e síntese da vida evoluída são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Antissíntese. 2. Análise.
Estrangeirismologia: o meaning of life; o continuum análise-síntese-reanálise-ressíntese.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade na vida intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a síntese megapensênica.
Fatologia: a síntese da vida; a síntese detonadora da vida; o gérmen da vida orgânica;
a semente germinada; o ovo choco; o óvulo fecundado; a geração de somas na fauna e na flora;
a compactação da vida; a miniatura da manifestação vital; o resumo inicial; a Panspermia; a fotossíntese.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a origem extrafísica da consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo princípio-meio-fim.
Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas de cultivo; a técnica do detalhismo; a técnica da cosmossíntese.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos das conjunturas externas no desenvolvimento e sustentação da
vida; os efeitos autevolutivos do campo existencial fecundo.
Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo sementeira-colheita.
Binomiologia: o binômio síntese da vida–suprimento vital; o binômio análise-síntese.
Interaciologia: a interação consciência-soma.

20968

Enciclopédia da Conscienciologia

Crescendologia: o crescendo Botânica-Zoologia-Hominologia.
Trinomiologia: o trinômio tese-síntese-antítese; o trinômio ideia original–experimentação–síntese.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo intrafísico sobreviver / perecer; o antagonismo seriexológico evoluir / regredir; o antagonismo lato sensu analítico / stricto sensu sintético.
Politicologia: a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia;
a cosmocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis da Biologia; as leis da evolução consciencial.
Filiologia: a raciocinofilia; a cienciofilia; a biofilia; a energofilia; a conscienciofilia;
a evoluciofilia; a interassistenciofilia.
Mitologia: os mitos sobre a origem da vida.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a metodoteca; a aforismoteca; a criticoteca; a logicoteca; a comunicoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Pesquisologia; a Priorologia; a Definologia; a Metodologia; a Criteriologia;
a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
conclusivus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: síntese da vida primária = a semente do vegetal; síntese da vida medíocre = o ovo do subumano; síntese da vida evoluída = o óvulo da mulher.
Culturologia: a Culturologia da Intrafisicologia; a cultura do respeito universal à vida.
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Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 5 categorias de sínteses detonadoras da vida:
1. DNA: a síntese da vida genética; a Geneterapia.
2. Célula: a síntese da vida orgânica; a unidade da Citologia; a célula cancerosa.
3. Semente: a síntese da vida vegetal; o princípio da Botânica; a sensitiva.
4. Ovo: a síntese da vida biológica; o início da Zoologia; o ornitorrinco.
5. Óvulo: a síntese da vida biológica; a geração do ser humano; a Humanidade; o bebê
de proveta.
Caracterologia. Segundo a Cogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de manifestações síntéticas da vida consciencial:
1. CPC (ou o CGC): a síntese da vida cosmoética; o megatrafor; a Cosmoeticologia.
2. FEP: a síntese da vida multidimensional; a identidade extra; a Seriexologia.
3. Holomemória: a síntese da vida paragenética; o paramicrochip; a Parageneticologia.
4. Holopensene: a síntese da vida pensênica; o materpensene; a Holopensenologia.
5. Megafraternidade: a síntese da vida assistencial; a dupla evolutiva exitosa; a Interassistenciologia.
6. Megagescon: a síntese da vida proexológica; a cláusula pétrea; a Autoproexologia.
7. Primopensene: a síntese da vida cósmica; a inteligência suprema; a Cosmovisiologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese da vida, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
07. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Síntese conclusiva: Experimentologia; Neutro.
10. Síntese da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
12. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
13. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
14. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
15. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.

AS PESQUISAS DA SÍNTESE DA VIDA DEMONSTRAM RACIONALMENTE EXISTIR VIGOROSA CAUSA PRIMÁRIA INTELIGENTE EM TODAS AS COISAS, ESTANDO AÍ O OLHO
DO FURACÃO DA MATEOLOGIA PARA A HUMANIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a síntese da vida? Tal pensene influi na Filosofia de Vida pessoal?
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SÍNTESE

DO
AUTOCONSCIENCIOGRAMA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A síntese do autoconscienciograma é o resultado da pesquisa avaliativa
pessoal, por meio do conscienciograma, das reais conquistas evolutivas da conscin lúcida, intermissivista, homem ou mulher, empregando o máximo da autocrítica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra síntese vem do idioma Francês, synthèse, derivada do idioma Latim, synthesis, “coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes”, e esta
do idioma Grego, sýnthesis, “composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato”.
Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência provém do idioma Latim, conscientia,
“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento de composição grama vem do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado;
letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota
de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”. Surgiu em 1836.
Sinonimologia: 01. Resenha da vida. 02. Resumo das conquistas. 03. Sumário da vida
evolutiva. 04. Súmula da vida. 05. Compactação da vida. 06. Essência da vida. 07. Extrato da
vida lúcida. 08. Cosmovisão concisa conscienciogramática. 09. Unidade vital. 10. Núcleo da
vida.
Neologia. As 3 expressões compostas síntese do autoconscienciograma, síntese do autoconscienciograma preparatória e síntese do autoconscienciograma executiva são neologismos
técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Antissíntese. 2. Análise.
Estrangeirismologia: a conscin top model; a remarkable person; o strong profile cosmoético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec plus ultra; a untroubled mind; o modus operandi intraconsciencial; a glasnost consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autocrítica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal predisposto à extrafisicalidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os
parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade;
o materpensene predominante; o holopensene pessoal da Autopesquisologia.
Fatologia: a síntese do autoconscienciograma; o balanço da própria vida evolutiva por
meio das 100 folhas de avaliação técnica do conscienciograma; a suma consciencial; o conceito
final da avaliação autoconscienciométrica; a média das notas nas Folhas de Avaliação do Conscienciograma; o percentual da teática pessoal nos 20 megaatributos propulsores da evolução;
o extrato da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o retrato da dinâmica intraconsciencial; o autenquadramento na escala evolutiva das consciências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o gabarito da autoconsciencialidade multidimensional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo
cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores
do rendimento proexológico.
Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área
da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do posicionamento pessoal;
o princípio da singularidade autobiográfica.
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado;
a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo permanente.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mentalsomática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;
a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a técnica da conscin-cobaia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento
da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com
os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de amparabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; os efeitos omnicatalíticos
dos poderes conscienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos
das lições transcendentes do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os efeitos da hiperacuidade pesquisística na síntese precisa do autoconscienciograma.
Neossinapsologia: as neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses; as
neossinapses sobre si mesmo.
Ciclologia: o ciclo análise conscienciométrica–síntese consciencial.
Enumerologia: a realidade da consciência; o cerne do temperamento; a raiz do comportamento; o sumo da holopensenidade; a essência do ego; o resumo da personalidade; a sinopse da
holobiografia.
Binomiologia: o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio
apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio discrição intrafísica–
–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra; a personalidade avaliada no binômio estrutura holossomática–estrutura intrapsíquica; a melhoria na coerência no binômio autoimagem-heteroimagem.
Interaciologia: a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituo-
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sidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação síntese do autoconscienciograma–síntese caracterial.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo transcendente tenepes-ofiex; o crescendo qualitativo na
classificação autoconscienciométrica.
Trinomiologia: o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio objetividade-explicitação-transparência; o trinômio reputação-credibilidade-transparência; o trinômio
coerência-sinceridade-transparência; o trinômio incorrupção-autenticidade-transparência; o trinômio trafor-trafar-trafal.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo clareza-exatidão-compreensibilidade-transparência; os escores conscienciométricos no polinômio soma-bioenergética-antiemotividade-racionalidade-liderança-comunicação-priorização-coerência-consciencialidade-universalidade.
Antagonismologia: o antagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação eletronótica; o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;
a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior esforço evolutivo
na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autoconscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autopensenologia; a Autotraforologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Autogesconologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Paraprospectivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis.
V. Argumentologia
Exemplologia: síntese do autoconscienciograma preparatória = a obtida na fase da preparação proexológica, até os 35 anos de idade cronológica; síntese do autoconscienciograma executiva = a obtida na fase da execução proexológica, depois dos 36 anos de idade intrafísica.
Culturologia: a Paraculturologia do Conscienciograma; a cultura do autoconhecimento.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
funcional, 10 características do perfil, traços pessoais ou conquistas evolutivas essenciais, a serem
analisadas e identificadas no estabelecimento da síntese avaliativa autocrítica, quanto aos ápices
da evolução máxima, detalhista, da conscin lúcida, de acordo com o conscienciograma:
01. Megaatributo consciencial pessoal: Holomaturologia.
02. Materpensene pessoal: Autopensenologia; Ortopensenologia.
03. Megatrafor (traço-força) pessoal: Autotraforologia.
04. Cláusula pétrea da autoproéxis: identificada; Autoproexologia.
05. Qualidade do Código Pessoal de Cosmoética (CPC): Cosmoeticologia.
06. Megafoco pessoal: directrix autodeterminativa; Interassistenciologia.
07. Megafenômeno parapsíquico pessoal: Autoparapercepciologia.
08. Megaomissuper pessoal: Autodiscernimentologia; Autopriorologia.
09. Megagescon pessoal: em andamento ou já realizada; Autogesconologia.
10. Saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP): suposição lógica; Paraprospectivologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a síntese do autoconscienciograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Conscin transcendente: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
11. Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Síntese caracterial: Perfilologia; Neutro.
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AS 10 CONQUISTAS EVOLUTIVAS DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, EXPOSTAS AQUI, DEFINEM AS CONDIÇÕES
IDEAIS PARA QUALQUER HOMEM OU MULHER IDENTIFICAR OS MEGAFOCOS ATUAIS DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a própria avaliação conscienciogramática nua e crua? Vale o esforço de ver quais conquistas você já alcançou entre as 10 explicitadas?
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SINTONIA HOLOPENSÊNICA
(HOLOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sintonia holopensênica é o cenário mental, emocional e energético das
consciências sintônicas vivendo em harmonia, entrosamento ou correspondência com o meio,
a atmosfera, o ambiente ou o holopensene de cada qual, mantendo o equilíbrio do holopensene
grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sintonia provém do idioma Grego, syntonia, “forte tensão do
corpo, dos órgãos; tensão do espírito; aplicação intensa; intensidade (de algum mal); acorde de
sons”. Apareceu em 1858. O elemento de composição holo vem do mesmo idioma Grego, hólos,
“total; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar;
cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século
XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,
e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Sintonização holopensênica. 2. Similitude holopensênica. 3. Harmonia holopensênica. 4. Holopensene cosmoético.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo sintonia: assintonia; dessintonia; dessintônica; dessintônico; dessintonização; dessintonizar; dissintonia; dissintônica; dissintônico; sintônica; sintônico; sintonina; sintonização; sintonizada; sintonizado;
sintonizador; sintonizadora; sintonizar.
Neologia. As 4 expressões compostas sintonia holopensênica, sintonia holopensênica
mínima, sintonia holopensênica média e sintonia holopensênica máxima são neologismos técnicos da Holopensenologia.
Antonimologia: 1. Dessintonia holopensênica. 2. Dessemelhança holopensênica.
3. Desarmonia holopensênica. 4. Dissonância holopensênica. 5. Dissimilitude holopensênica.
6. Holopensene anticosmoético.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; a coniunctio; o gentlemen‟s agreement; o pot-pourri; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento holopensênico.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Sintonia
significa interfusão. Sintonia expressa interdependência.
II. Fatuística
Pensenologia: a sintonia holopensênica; o holopensene pessoal harmônico; os holopensenes conjugados; a sintonia holopensênica dos duplistas; a sintonia holopensênica dos acoplamentistas.
Fatologia: a simpatia; a afinidade; a empatia; a harmonização; o consenso; a unanimidade; as interdependências; as interrelações; as sincronicidades; a sintonia interconsciencial; a conjugação dos afins; a vinculação dos objetivos; a multiassociação dos interesses; a renovação de
valores existenciais; a reurbanização dos ambientes domésticos e profissionais; a seleção mais
apurada das companhias; a revisão das megaprioridades intrassistenciais; as mudanças de hábitos
com a implantação de rotinas úteis; a multidisciplinaridade; as Instituições Conscienciocêntricas;
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as Empresas Conscienciocêntricas (ECs); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis.
Parafatologia: a assimilação simpática (assim) das energias conscienciais (ECs); o acoplamento energético; a sintonia com a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holopensênico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Enumerologia: o holopensene cognopolita; o holopensene tertuliano; o holopensene invexológico; o holopensene proexológico; o holopensene conscienciômetra; o holopensene consciencioterapeuta; o holopensene tenepessista.
Binomiologia: o binômio holopensene intrafísico–holopensene extrafísico; o binômio
recéxis pessoal–recin pessoal; o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio interpensenização-intercompreensão-intercooperação.
Polinomiologia: o polinômio simetria-equalização-equitatividade-uniformidade.
Antagonismologia: o antagonismo maioria materiológica / microminoria conscienciológica; o antagonismo consciência egocármica / consciência grupocármica.
Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia.
Filiologia: a energofilia; a neofilia; a xenofilia; a conviviofilia.
Holotecologia: a sincronoteca; a gregarioteca; a convivioteca; a comunitarioteca; a socioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Sociometria; a Parassociologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a 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 fraternus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
democraticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: sintonia holopensênica mínima = a dos holopensenes dos 2 parceiros da
dupla evolutiva (Duplologia); sintonia holopensênica média = a dos holopensenes dos voluntários
da Instituição Conscienciocêntrica (IC); sintonia holopensênica máxima = a dos holopensenes
dos intermissivistas na Cognópolis (Maxiproexologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sintonia holopensênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
03. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
04. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
05. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
06. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
07. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
09. Taquipensene: Taquipensenologia; Neutro.
10. Xenopensene: Xenopensenologia; Neutro.

A VIVÊNCIA HARMONIOSA DA DUPLA EVOLUTIVA
É A PRIMEIRA EXPERIÊNCIA INTRAFÍSICA BÁSICA PARA
A MANUTENÇÃO DA SINTONIA HOLOPENSÊNICA MAIS
AMPLA NA VIDA HUMANA E NA VIDA EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você admite boa sintonia com os próprios companheiros evolutivos?
Os resultados de tal sintonia são produtivos?
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SISTEMATA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sistemata é a conscin lúcida, homem ou mulher, vivendo na condição de
pesquisador especialista aplicado ao estudo, investigação, coordenação ou criação de alguma classificação técnica (Tecnologia), ou didática (Parapedagogiologia), dentro da Sistemática (Sistêmica, Taxologia, Taxonomia, Metodologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sistemata vem do idioma Latim, systematicus, “sistemático; pertencente a 1 sistema”, e este do idioma Grego, systematikós, criado segundo os modelos diplomata,
numismata, entre outros, dando a concepção de especialista em Sistematologia. A palavra sistemática apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Sistematista; sistematizador; sistematizadora. 2. Taxologista. 3. Metodologista. 4. Enumerologista.
Neologia. Os 2 vocábulos minissistemata e megassistemata são neologismos técnicos da
Experimentologia.
Antonimologia: 1. Pessoa desorganizada. 2. Cosmanalista; cosmogramista; recórter.
3. Holotecário. 4. Bibliotecônomo. 5. Informata.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sitematização; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o sistema de organização do conhecimento; a sistematização conceitual; a investigação sistemática; a pesquisa acurada; o empenho nas buscas; os experimentos; o método;
a técnica; o critério; a atenção ativa; a atenção dividida; as inquirições; a associação de ideias; os
sistemas convencionados de signos (palavras) grafados, iconográficos (Informática), sonoros e gestuais; o processamento cognitivo dos dados; a categorização; a coordenação; a programação panorâmica; a resolução dos impasses e das questões; as seleções técnicas; os procedimentos cientificos; a autorganização; a Metodologia da instrumentação; a classificação madura; a sistematização final.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Trinomiologia: o trinômio codificação-decodificação-recodificação dos achados.
Holotecologia: a metodoteca; a sistematicoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Metodologia Científica; a Taxologia; a Criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Teaticologia; a Autopesquisologia; a Estilística; a Conscienciometrologia; a Semiótica; a Orismologia; a Terminologia; a Nomenclatura; a Paratecnologia; a Paranomenclatura.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pesquisadora.
Masculinologia: o sistemata; o especialista em Sistemática; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o professor.
Femininologia: a sistemata; a especialista em Sistemática; a epicon lúcida; a consciencióloga; a professora.
Hominologia: o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens systematicus; o Homo
sapiens systematista; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens orismologicus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens
intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissistemata = o jovem inversor, ou inversora, existencial, calouro,
iniciando os trabalhos preparatórios da própria proéxis; megassistemata = o evoluciólogo, ou evolucióloga, veterano, embasando a própria Cosmovisiologia da interassistencialidade na condição
de orientador evolutivo das maxiproéxis.
Verponologia. Sob a ótica da Experimentologia, o sistemata, homem ou mulher, é extremamente relevante no universo de pesquisas da Conscienciologia, em função das verdades relativas de ponta (verpons) geradas pelos achados experimentais (heurista, Heuristicologia) e dos neologismos (Neologia, Neologística), surgidos a partir daí.
Caracterologia. De acordo com a Extrafisicologia, ampliando o conceito, podemos classificar os sistematas em duas categorias básicas, conforme as dimensões conscienciais:
1. Sistemata humano: conscin, o pesquisador, nesta dimensão, objeto específico deste
ensaio; Intrafisicologia.
2. Sistemata extrafísico: consciex, amparador, intermissivista; Extrafisicologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sistemata, homem ou mulher, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
4. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
5. Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
6. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
7. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
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OS ACHADOS PESQUISÍSTICOS METÓDICOS PASSAM
INAFASTAVELMENTE PELA CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA DA
SISTEMÁTICA, DENTRO DA METODOLOGIA ENUMERÓLOGA, DETALHISTA E EXAUSTIVA DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você atua no amplo universo das autopesquisas conscienciológicas na
condição de sistemata? Em qual área de investigação?
Bibliografia Específica:
1. Churchman, C. West; Introdução à Teoria dos Sistemas (The Systems Approach); trad. Francisco M. Guimarães; 310 p.; 4 caps.; 3 abrevs.; 2 apênds.; 17 enus.; 4 esquemas; 4 estatísticas; 4 fórmulas; 13 perguntas; 1 tab.; 41
refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Editora Vozes; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 1971; páginas 231 a 274.
2. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 37, 266, 307, 478 e 667.
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 25, 35, 40, 45, 49, 68, 73, 100, 102, 109,
114, 131, 159, 192, 277, 365 e 435.
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 18, 21, 29, 43, 63, 107,
807 a 810.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 95 e 693.
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SISTEMATICIDADE DO ASSOCIACIONISMO
(ASSOCIACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sistematicidade do associacionismo é a técnica da junção em bloco das
conscins com elevada consciência de equipe, capazes de vivenciar a autolucidez quanto às próprias funções no conjunto de trabalhadores dedicados à realização da mesma tarefa ou empreendimento.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sistema vem do idioma Latim, systema, “reunião; juntura; sistema
(termo musical)”, emprestado do idioma Grego, sýstéma, “reunião em algum corpo, seja de vários
objetos, seja de partes diversas do mesmo objeto; conjunto; totalidade; o sistema de determinado
corpo no seu conjunto; conjunto de específica composição literária; tropa de homens; multidão;
colégio de religiosos; corporação; companhia; assembleia política (em referência ao Senado
romano); confederação; associação; liga; conjunto de instituições; constituição política; massa de
sangue ou de humores”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo associação deriva provavelmente
do idioma Francês, association, “unir a alguém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspiração”, e este do idioma Latim Tardio, associare ou adsociare, “juntar; unir; ajuntar”. Apareceu no Século XIX. A palavra associacionismo surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Raciocinalização da Associaciologia. 2. Estruturação técnica do Associacionismo. 3. Formulação associativa.
Neologia. As duas expressões compostas sistematicidade do associacionismo social
e sistematicidade do associacionismo parassocial são neologismos técnicos da Associaciologia.
Antonimologia: 1. Desassociação de ideias. 2. Antagonismo ideativo. 3. Antipodia intelectiva. 4. Incompatibilidade ideológica. 5. Diferenciação objetiva. 6. Cisma grupal.
Estrangeirismologia: o esprit de corps; o teamwork; o tour de force; o brainstorming
da equipe de pensadores; o Administrarium; os exempla trahunt; o modus vivendi cooperativo;
o upgrade evolutivo; o give-and-take sem conflitos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Cosmovisiologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os propensenes; a propensenidade; a associação de grupopensenes; a grupopensenidade; a associação dos pensenes pessoais;
a acumulação de associações pensênicas.
Fatologia: a sistematicidade do associacionismo; a livre associação de neoconstructos
libertários; o mosaico de associações vocabulares na comunicação; a taquicognoscência; a interfusão cognitiva lúcida; a faculdade mental; a associação de ideias dos dicionários (vocábulos-formas) e das enciclopédias (ideias-conteúdos); a interatividade; os confrontos; os cotejos; a associação dos potenciais existentes; a associação das iniciativas; a atenção lateral; a abordagem panorâmica e cosmovisiológica; os elos; os duos; a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue;
a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); a Associação Internacional de
Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica
(COMUNICONS); a Associação Internacional Editares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias novas; o sinergismo interassistencial associação-cooperação.
Principiologia: a associação de princípios mentaissomáticos evolutivos; o princípio do
ressarcimento evolutivo; o princípio do heteroperdão; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da prioridade compulsória; o princípio de causa e efeito; o princípio do determinismo evolutivo.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: a técnica da Confrontologia; a técnica de associação de ideias úteis; a técnica da megassociação de temas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito potencializador das associações de ideias evoluídas; o efeito halo
ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica.
Enumerologia: a assembleia; a companhia; o colégio; a aliança; a sociedade; a corporação; a confederação.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação dos opostos.
Crescendologia: o crescendo crise-crescimento.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio memória pessoal–associação de ideias–atenção dividida; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas; o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão.
Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado–
–hipótese interpretativa–atestação elucidativa.
Paradoxologia: o paradoxo da semelhança nas diferenças; o paradoxo do antagonismo
sadio; o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na convivialidade e no voluntariado.
Filiologia: a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a xenofilia;
a comunicofilia; a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Associaciologia; a Concordanciologia; a Conciliologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Assistenciologia; a Conotaciologia;
a Vinculologia; a Conexologia; a Grupocarmologia; a Comunicologia; a Autocriteriologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens associator; o Homo sapiens designator; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens
expositor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sistematicidade do associacionismo social = a aplicada na Empresa
Conscienciocêntrica (EC); sistematicidade do associacionismo parassocial = a aplicada na Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Culturologia: a Multiculturologia da Associaciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Associaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de agentes intelectivos do associacionismo:
01. Acordo.
02. Afinidade.
03. Aliança.
04. Coadjuvação.
05. Coerenciologia.
06. Compatibilidade.
07. Conciliação.
08. Concordância.
09. Conexão.
10. Conjugação.
11. Contiguidade.
12. Correspondência.
13. Encadeamento.
14. Entrecruzamento.
15. Equipe.
16. Identificação.
17. Interesse.
18. Interfusão.
19. Paralelismo.
20. Similitude.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a sistematicidade do associacionismo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Bloco intelectivo: Comunicologia; Neutro.
07. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Conexão acumulada: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
12. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
14. Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
15. Técnica do bloco tridisciplinar: Parapedagogiologia; Neutro.

A SISTEMATICIDADE DO ASSOCIACIONISMO MAIS EVOLUÍDA, DE TODAS AS NATUREZAS TEÁTICAS, É EXEMPLIFICADA NO VOLUNTARIADO INTERASSISTENCIAL DOS
EMPREENDIMENTOS EVOLUTIVOS CONSCIENCIOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a sistematicidade do associacionismo? Você participa do voluntariado da Conscienciologia?
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SISTEMATIZAÇÃO COMPORTAMENTAL
(PARAETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sistematização comportamental é o emprego do sistema de classificação
dos próprios atos, aplicando, de modo reflexivo, a técnica do detalhismo nos múltiplos cenários
das atividades humanas, diuturnas, por parte da conscin lúcida interessada na inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sistema deriva do idioma Latim, systema, “reunião; juntura; sistema (termo musical)”, emprestado do idioma Grego, sýstéma, “reunião em algum corpo, seja de
vários objetos, seja de partes diversas do mesmo objeto; conjunto; totalidade; o sistema de determinado corpo no seu conjunto; conjunto de específica composição literária; tropa de homens;
multidão; colégio de religiosos; corporação; companhia; assembleia política (em referência ao senado romano); confederação; associação; liga; conjunto de instituições; constituição política;
massa de sangue ou de humores”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo comportar vem do mesmo
idioma Latim, comportare, de portare, “levar; trazer; transportar; levar ao porto; conduzir”. Apareceu no Século XV. O termo comportamento apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Metodização do autocomportamento. 2. Autorganização comportamental.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo sistema: antissistemático; assistemático; dessistema; semissistematização; sistemar; sistemata; sistemática;
sistemático; sistematização; sistematizador; sistematizadora; sistematizante; sistematizar; sistematizável; Sistematologia; sistematológica; sistematológico; sistêmica; sistêmico; subsistema.
Neologia. As 4 expressões compostas sistematização comportamental, sistematização
comportamental doméstica, sistematização comportamental profissional e sistematização comportamental mentalsomática são neologismos técnicos da Paraetologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização pessoal. 2. Autoconduta instável.
Estrangeirismologia: os life cycles; o know-how comportamental; o modus operandi
equilibrado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopercuciência comportamental.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autocomportamento racional; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a retilinearidade da autopensenização metódica.
Fatologia: a sistematização comportamental; as minúcias da sistematização comportamental; a exegética sistemática da própria conduta; a autodepuração das condutas pessoais das
simples às complexas; as repetições sistemáticas quando impositivas e positivas; a marcha; a coreografia; os passos da dança; os condicionamentos; as idiossincrasias; os padrões de conduta.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a previsibilidade comportamental favorecendo a amparabilidade
extrafísica de função.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos comportamentos ajustados ao desempenho da função; o sinergismo vontade firme–intenção cosmoética–autorganização prática.
Principiologia: o princípio da descrença e a consequente necessidade da autopesquisa;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: os códigos de etiqueta social; os código de ética embasados na sistematização dos comportamentos humanos; a sistematização de vivências evolutivas no código pessoal
de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da domesticação mútua; a teoria do contágio psicológico.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da
Autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraetologia.
Efeitologia: o efeito halo da autorganização vivenciada; os efeitos da recin transparecendo na reformulação comportamentl contínua.
Ciclologia: o ciclo observar-discriminar-categorizar-sistematizar; o ciclo erro-retificação-acerto.
Binomiologia: o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio comportamentos
domésticos–comportamentos públicos; o binômio repertório de comportamentos–repertório de
paracomportamentos.
Interaciologia: a interação heterogeneidade consciencial–diversidade comportamental.
Crescendologia: o crescendo esforços sistemáticos–resultados exponenciais.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio ordenação-estruturação-sistematização; o trinômio qualidade-quantidade-intensidade.
Polinomiologia: o polinômio reeducação física–reeducação bioenergética–reeducação
emocional–reeducação intelectual–reeducação pensênica; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-lucratividade.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo acerto / desacerto; o antagonismo acerto sistemático / erro sistemático; o antagonismo conduta disciplinada / conduta indisciplinada; o antagonismo calculismo cosmoético / espontaneidade anárquica.
Paradoxologia: o paradoxo da metodização comportamental potencializar a criatividade mentalsomática.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis jurídicas fundamentais na sistematização dos comportamentos sociais; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autorreeducação.
Filiologia: a evoluciofilia; a mnemofilia; a disciplinofilia.
Sindromologia: a ação terapêutica contra a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da liberdade assistemática.
Holotecologia: a metodoteca; a sistematicoteca; a administroteca; a infoteca; a proexoteca; a criativoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Paraetologia; a Intrafisicologia; a Sistematologia; a Conviviologia; a Exaustivologia; a Experimentologia; a Metodologia Científica; a Criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Estilisticologia; a Histrionologia; a Paratecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens systematicus; o Homo
sapiens systematista; o Homo sapiens comportator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
technologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: sistematização comportamental doméstica = a técnica do emprego do
sistema de classificação dos próprios atos em casa, na intimidade da residência proexogênica; sistematização comportamental profissional = a técnica do emprego do sistema de classificação dos
próprios atos no exercício da profissão; sistematização comportamental mentalsomática = a técnica do emprego do sistema de classificação dos próprios atos intelectivos, no âmbito do autodiscernimento.
Culturologia: a cultura do autocomportamento evolutivo.
Caracterologia. Sob a ótica da Paraetologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
o detalhamento de 7 ações domésticas, integradas, quanto à Higiene Dental, ato simples repetido
3 vezes, diariamente, pelo adulto lúcido, homem ou mulher:
1. Toalete: ir até o banheiro onde estão a pia, a torneira, a água quente e fria, a escova
de dentes, o tubo de fio dental, a bisnaga da pasta de dentes e a toalha de rosto limpa.
2. Escova: lavar a escova dos dentes com a água quente da torneira esquerda da pia.
3. Dentifrício: depositar a pasta de dentes sobre as cerdas da escova.
4. Escovagem: escovar os dentes das duas arcadas dentárias. Usar o fio dental diária
e cuidadosamente.
5. Lavagem: lavar a boca com água morna.
6. Limpeza: limpar a escova de dentes sob a água da torneira e resguardá-la contra os
germes.
7. Enxugamento: enxugar a boca, o rosto e as mãos na toalha de rosto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sistematização comportamental, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
03. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
04. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Ciclologia: Holociclologia; Neutro.
08. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
11. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
14. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A SISTEMATIZAÇÃO COMPORTAMENTAL, DETALHISTA,
É A TÉCNICA ELETIVA DA CONSCIN LÚCIDA AO BUSCAR
EFICÁCIA MAIOR, RACIONAL, NA LINEARIDADE DA AUTOPENSENIZAÇÃO ORGANIZADA E COSMOVISIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega autoconscientemente a técnica da sistematização comportamental? Em quais áreas de automanifestação diária?
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SOBREPAIRAMENTO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sobrepairamento é a atitude ou postura isenta, inteligente e cosmoética
da conscin lúcida pairar alto, acima ou além de todo nível primário de vivência baratrosférica,
regressiva, dolosa ou anticosmoética na cotidianidade diuturna e multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo sobre vem do idioma Latim, super, “em cima de; por cima de;
acima de; mais do que; além de; ainda; sobre; demais; excessivamente; demasiadamente”. Apareceu no Século XIII. O termo pairar deriva do idioma Provençal Antigo, pairar, “suportar; aguentar; ter paciência”, e este provavelmente do idioma Latim, pariare, “dar balanço; fazer contas; fazer ir a par; emparelhar; igualar”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sobrepujamento. 2. Sobrepujança. 3. Ultrapassagem do nível do
miserê. 4. Postura antipertúrbios. 5. Autoimunidade emocional.
Neologia. O vocábulo sobrepairamento e as duas expressões compostas sobrepairamento intrafísico e sobrepairamento extrafísico são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Mediocridade. 2. Mesquinharia. 3. Primarismo evolutivo.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o Recexarium; a condição do mastermind
cosmoético; o strong man de vontade férrea; o record of successes pessoais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autopriorologia Evolutiva.
Filosofia: o Universalismo da conscin; a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a globalização da autopensenidade.
Fatologia: o sobrepairamento; a atitude pessoal; o autodiscernimento; a imperturbabilidade; a isenção pessoal; a autopriorização evolutiva; o domínio do sistema nervoso e da psicomotricidade do soma; os atos de sobrepujar os impulsos das mediocridades do rolo compressor das
inutilidades onipresentes na vida humana; o posicionamento acima das mesquinharias; a vivência
cosmoética acima da vulgaridade; o sobrepairamento da classe social; a conduta de sobrepairar
a penúria e ultrapassar a condição do miserê no âmbito da interassistencialidade; a informação
oportuna sobrepairando às palavras na vivência da tares; a postura de sobrepairar os percalços esperados da vida intrafísica objetivando a autoproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o transpassamento
das energias conscienciais (ECs) do holopensene; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a autoconscientização da transcendência parapsíquica; o enfoque da paraperceptibilidade sobrepairando os contingenciamentos corriqueiros; a megaeuforização pessoal; o entendimento teórico
da Serenologia; a megafraternidade teática sobrepairando o contexto humano.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intenção sadia.
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Principiologia: o princípio da descrença; os princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princ pio do “isso não é para mim”;
o princípio da omissuper.
Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria evolutiva aplicada dia a dia ininterruptamente.
Tecnologia: a vida moderna tecnológica potencializando a vida evolutiva; a técnica do
sobrepairamento analítico; a técnica de adoção de visão extrafísica sobre a intrafisicalidade.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como propulsor das autossuperações evolutivas e parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito dos desempenhos pessoais, corretos, constantes e prolongados.
Ciclologia: o estágio de novo ciclo evolutivo pessoal.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio descarte dos resquícios–
–omissão superavitária; o binômio abrir mão–sobrepairar.
Interaciologia: a interação megacognição–megajuízo autocrítico.
Crescendologia: o crescendo discernimento-clareza; o crescendo sobrepairamento-anticonflitividade.
Trinomiologia: o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia.
Polinomiologia: o polinômio conscin lúcida–Curso Intermissivo–Cosmoética–cosmovisão.
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a metodofilia; a decidofilia; a recexofilia; a cognofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: o sobrepairamento dos mitos eletronóticos.
Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia;
a Cerebelologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autoparapercepciologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a 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 autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sobrepairamento intrafísico = a postura evolutiva de ultrapassagem das
limitações da vida humana por meio do autodiscernimento; sobrepairamento extrafísico = a postura evolutiva de ultrapassagem das inibições e medos quanto às manifestações extrafísicas e multidimensionais.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia Evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sobrepairamento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Autoidentificação: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
10. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
12. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
15. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O SOBREPAIRAMENTO COSMOÉTICO DAS COISAS HUMANAS TRIVIAIS É DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA COSMOVISÃO EVOLUTIVA POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA
AUTOCONSCIENTE QUANTO AO CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se interessa pelas ações do sobrepairamento lúcido e cosmoético na vida dia a dia? Em quais áreas de manifestação pessoal?
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SOBREPOSIÇÃO MENTALSOMÁTICA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sobreposição mentalsomática é a técnica, o ato ou efeito de antepor ou
sobrepor as manifestações mentaissomáticas superando as psicossomáticas retardadoras da evolução, objetivando atingir a serenidade íntima.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo sobre vem do idioma Latim, super, “em cima de; por cima de;
acima de; mais do que; além de; sobre”. O termo posição deriva do mesmo idioma Latim, positio,
“ação de por, de colocar; posição; situação”, e este de ponere, “pôr; colocar; postar; pousar; plantar; fixar; estabelecer; construir; edificar; executar; fazer; expor; atribuir; considerar; empregar;
aplicar; propor; oferecer; dispor; ordenar; arranjar; relatar; contar”. Surgiu no Século XIII.
A palavra sobreposição apareceu no Século XIX. O vocábulo mental procede também do idioma
Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Surgiu no Século XV. O termo somática provém do idioma
Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Sobreposição lógica. 2. Sobreposição inteligente. 3. Sobreposição
refletida. 4. Sobreposição analisada. 5. Sobreposição ponderada. 6. Sobreposição mental.
7. Aplicação mentalsomática.
Neologia. As três expressões compostas sobreposição mentalsomática, sobreposição
mentalsomática elementar e sobreposição mentalsomática superior são neologismos técnicos da
Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Sobreposição somática. 2. Sobreposição psicossomática. 3. Manifestação emocional. 4. Impulsivismo. 5. Reação patológica. 6. Reação exagerada. 7. Irracionalidade. 8. Ilogicidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade mentalsomática evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Quem reflete, evolui. Equilíbrio exige mentalsoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodiscernimentologia; o holopensene pessoal
da mentalsomática; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a sobreposição mentalsomática; a sobreposição da coerência; o descarte das
manifestações psicossomáticas; a autossuperação do perfil artístico; a despriorização do ego procurando o bem comum; a sobreposição da intelectualidade; a sobreposição dos estudos aos hábitos estagnantes; a automotivação às descobertas pessoais através da pesquisa; a agenda organizada aceleradora da autoproéxis; o estudo da própria ficha evolutiva; a harmonia pessoal; a relevância da evitação do erro; a manutenção da prioridade mentalsomática; a serenidade trazendo
o benfeito; a rotina útil mentalsomática; o calculismo cosmoético; o ato de dizer não cosmoeticamente no momento oportuno; a manifestação da lucidez nos momentos difíceis; a autodisciplina;
o pensar antes de falar ou de fazer; o saber estar; a autopriorização da assistencialidade; a vida
organizada do tenepessista; a prevalência da racionalidade; a atenção continuada; a autocoerência
permanente; a dispensa do egocentrismo; a sensatez do insensato; o equilíbrio perpétuo; a superação do subcérebro abdominal; o autodesassédio; a holomaturidade mentalsomática; a argumentação embasada; a crise de crescimento dominada; o raciocínio; os atributos mentaissomáticos;
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o choro dispensado; as novas posturas; o pensamento pausado; a fala sossegada; o limite da estagnação evolutiva; o sossego permanente; a escolha pessoal; a anticonflituosidade íntima; a livre
escolha quanto ao modo de reagir à realidade externa; o antiemocionalismo racional; o desapego
inteligente das emoções; a libertação do ansiosismo através do mentalsoma atuante; a libertação
das paixões inúteis; a ausência do barulho mental; a necessidade de apaziguar as emoções; a sabedoria mentalsomática vivenciada; a euforia sadia e autocontrolada; o domínio cognitivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência do
eu não sou daqui, estou aqui; a imersão no parapsiquismo intelectual; as retrocognições portadoras de reflexões evitadoras de erros passados; o autorrevezamento pensado e planejado conscientemente; o exemplarismo do Serenão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autocrítica-autocosmoética; o sinergismo vontade inque rantável−intencionalidade cosmoética−autodiscernimento evolutivo; o sinergismo automotivação evolutiva−autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da postura mental
sadia; o princípio do autodomínio psicossomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da lógica cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica do “morder a l ngua”; a técnica da imobilidade física vígil; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito multidimensional das manifestações mentaissomáticas; o efeito da
sobreposição mentalsomática sobre a própria evolução; o efeito halo da primazia da lógica evolutiva sobre a emoção; o efeito da ponderação sobre a valorização do tempo.
Neossinapsologia: a sobreposição mentalsomática atuando sobre as manifestações emocionais desgastadoras e gerando novas associações de ideias e neossinapses.
Ciclologia: o ciclo exercitação mentalsomática−autossuperação da emoção.
Enumerologia: a lógica evolutiva; a ponderação acrescentadora; a atenção vigilante;
o foco autestruturador; a priorização autorganizativa; o reequilíbrio consciencial; a cosmoética vivenciada.
Binomiologia: o binômio sobreposição mentalsomática–ganhos evolutivos; o binômio
sobreposição psicossomática–perdas evolutivas.
Interaciologia: a interação maturidade-logicidade-anticonflituosidade.
Crescendologia: o crescendo psicossoma exaltado–mentalsoma inutilizado.
Trinomiologia: o trinômio Equilibriologia-Holomaturologia-Serenologia.
Antagonismologia: o antagonismo psicossoma / mentalsoma.
Paradoxologia: o paradoxo da euforex nociva.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a cogniciofilia; a mentalsomatofilia; a bibliofilia; a intelectofilia; a conscienciofilia; a ortofilia.
Fobiologia: a racionofobia; a evoluciofobia; a recexofobia; a mentalsomatofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da baixa autestima intelectual.
Maniologia: a intelectomania.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a discernimentoteca; a argumentoteca; a evolucioteca; a intelectoteca; a logicoteca; a recexoteca; a serenoteca.
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Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Autocriticologia; a Voliciologia; a Decidologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin comprometida com a evolução; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin mentalsomática; a conscin coerente.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o coerente; 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 autor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existemcial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a coerente; 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 autora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens aequilibratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sobreposição mentalsomática elementar = o ato de a pessoa contar até
100 antes de falar; sobreposição mentalsomática superior = o ato de a conscin conquistar a vivência da megaeuforização permanente.
Culturologia: a cultura da manifestação mentalsomática.
Caracterologia: De acordo com a Autoconscienciometrologia, a sobreposição mentalsomática atua gerando atributos ou consequências conscienciais, por exemplo, estas 14, dispostas na
ordem alfabética:
01. Acalmia mental: a calma dos pensamentos antes agitados.
02. Anticonflituosidade: a ausência de conflito e perturbação íntima.
03. Autestima intelectual: a conquista necessária para produzir megagescons.
04. Autodesassédio: o mentalsoma como sendo agente desassediador da consciência.
05. Criticidade: a capacidade de julgar, avaliar e examinar racionalmente.
06. Despertologia: a opção inteligente gerando a desperticidade progressiva.
07. Domínio psicossomático: a consequência de priorizar a manifestação mentalsomática.
08. Equilíbrio holossomático: a condição de harmonia ativa do microuniverso consciencial.
09. Intelectualidade tarística: a inteligência a serviço da Assistenciologia.
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10. Maturidade mental: o requisito inevitável para a Holomaturologia.
11. Neoideias: as ideias provocadas pelas novas parassinapses da sobreposição mentalsomática.
12. Racionalidade: o uso teático da razão.
13. Serenidade: o estado sine qua non da consciência priorizando o mentalsoma.
14. Superdotação intelectual: o resultado da sobreposição mentalsomática permanente
das habilidades especiais intelectivas.
Terapeuticologia: o emprego atuante da sobreposição mentalsomática para a autossuperação das manifestações patológicas da consciência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sobreposição mentalsomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Matriz mental: Megafocologia; Neutro.
11. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O TRINÔMIO EQUILIBRIOLOGIA-HOLOMATUROLOGIA-SERENOLOGIA É A MEGAMETA PARA QUALQUER CONSCIÊNCIA DEDICADA À TEÁTICA DA SOBREPOSIÇÃO MENTALSOMÁTICA LÚCIDA, COSMOÉTICA E CONTINUADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a sobreposição mentalsomática como
prioridade de manifestação? Na condição de extrapolação ou sendo hábito pensênico já consolidado?
L. S.
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SOBREPUJAMENTO EMOCIONAL AUTOINVESTIGATIVO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sobrepujamento emocional autoinvestigativo é a postura isenta, inteligente e cosmoética de a conscin intermissivista, homem ou mulher, superar-se na autexperimentação, vencendo as emoções intermitentes e persistentes, analisando os fatos, parafatos e dados coletados, com discernimento, serenidade e holomaturidade, priorizando as atitudes mentaissomáticas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sobrepujar é de origem incerta. Surgiu no Século XIV. O vocábulo
emocional procede do idioma Francês, emotion, “perturbação moral”, derivado de emouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Apareceu em 1922. O primeiro elemento da composição auto provém do idioma
Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo investigar procede do idioma Latim, investigare, “procurar; ir atrás; tentar descobrir; pesquisar; inquirir; perscrutar; indagar com cuidado”,
constituído por in, “em”, e vestigare, “procurar; esquadrinhar. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sobrepujança das emoções na autopesquisa. 2. Sobrepairamento na
autexperimentação. 3. Estabilidade emocional na autopesquisa. 4. Autodesassédio emocional autoinvestigativo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo sobrepujamento: sobrepujabilidade; sobrepujada; sobrepujado; sobrepujança; sobrepujante; sobrepujar;
sobrepujável.
Neologia. As 3 expressões compostas sobrepujamento emocional autoinvestigativo, sobrepujamento emocional autoinvestigativo teórico e sobrepujamento emocional autoinvestigativo
teático são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Submissão emocional autoinvestigativa. 2. Perturbabilidade emocional autopesquisística. 3. Autassédio emocional autoinvestigativo.
Estrangeirismologia: o upgrade pesquisístico evolutivo; o Pesquisarium; o record do
sobrepairamento na pesquisa; a expertise do detetive cosmoético; o know-how do perito autoinvestigativo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à antiemocionalidade na Autexperimentologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de sobrepujamento emocional autoinvestigativo;
a análise autoinvestigativa dos rastros pensênicos; o fortalecimento da autopensenidade cosmoética na pesquisa; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade reforçada pelas
evidências autoinvestigativas.
Fatologia: o sobrepujamento emocional autoinvestigativo; as evidências das autopesquisas hígidas e consistentes; o sobrepairamento dos fatos constatados; a postura pesquisística sem
emocionalismos; a pesquisa isenta de apriorismos e cegueiras anticosmoéticas; a lucidez na colheita de dados autexperimentados; a utilização da inteligência evolutiva (IE) na análise factual;
a compreensão da efemeridade dos fatos; a responsabilidade com o desenrolar das cenas do teatro
evolutivo; o neoplanejamento através de retropistas encontradas na autopesquisa; o puzzle evolutivo; o quebra-cabeça das autopesquisas ganhando vida; a autoconfiança nas autoinvestigações
e nos resultados obtidos; as priorizações evolutivas em detrimento de entretenimentos fugazes ou
passageiros; as autodecisões acertadas; a entrada em cena do elenco de outrora; a perícia evo-
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lutiva da conscin aplicada; os diamantes garimpados incessantemente na montagem do quebra-cabeça seriexológico; o prosseguimento contínuo e ininterrupto de novas descobertas evolutivas;
a utilização das ferramentas evolutivas, recéxis e recins, na tarefa de arqueólogo cosmoético;
a determinação detetivesca nas autopesquisas; o mergulho na intraconsciencialidade autorreflexiva; a atuação do cérebro-paracérebro na atividade autoinvestigativa; o domínio das emoções durante as autexperimentações; a prevalência do mentalsoma sobre o psicossoma durante as autoinquirições; a lucidez autopesquisística; os primeiros degraus do autodiscernimento sendo delineados através das autoperquirições.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático durante a autopesquisa; a autoinvestigação da sinalética energética e parapsíquica pessoal em relação aos neoachados retrocognitivos; a parapesquisa trazendo à tona o palco multidimensional; as paraevidências
do elenco multiexistencial; o retorno ao palco existencial do passado, mantendo o sobrepujamento
emocional; a evidência dos paraolhos da platéia extrafísica; o sobrepairamento dos parafatos e das
pararrealidades descortinadas; a vontade férrea dando novo rumo à paracenografia pretérita; a assunção do neopapel de paradiretor de peça existencial; o encontro do paraelenco renovado; a auto
e heteranálise holobiográfica; a pararreciclagem neopesquisística restauradora; a procura de conexões dessa vida nas existências passadas; o vislumbre da multidimensionalidade atuante no palco
existencial pesquisístico; a constatação de várias personagens atuando enquanto minipeças assistenciais multiexistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das autoinvestigações das retrovidas; o sinergismo das
colheitas autopesquisísticas; a participação sinérgica de consciências no cenário multidimensional.
Principiologia: o princípio da autexperimentação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da libertação egocármica; a teoria da recomposição grupocármica.
Tecnologia: a técnica conscienciométrica da conscin-cobaia; a técnica da recin; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica do sobrepairamento analítico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; a interassistência
patrocinada pela doação altruística do laboratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito halo cosmoético das recomposições grupocármicas.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das novas reciclagens autopesquisísticas.
Ciclologia: o ciclo das ressomas autorrenovadoras.
Enumerologia: as autopesquisas diagnosticadoras; as autopesquisas esclarecedoras; as
autopesquisas prioritárias; as autopesquisas recicladoras; as autopesquisas recompositoras; as autopesquisas fortalecedoras; as autopesquisas evolutivas.
Binomiologia: o binômio trafor restaurador–trafar superado; o binômio sobrepairamento na autopesquisa–ausência de emocionalismo na autoinvestigação; o binômio erros cometidos no passado–erros corrigidos no presente.
Interaciologia: a interação palco multiexistencial de ontem–palco existencial de hoje;
a interação trafares corruptores–trafores transformadores; a interação conteúdos pedagógicos
viciados–conteúdos parapedagógicos reabilitados.
Crescendologia: o crescendo neoachados-neoperspectivas-neorreconciliações.
Trinomiologia: o trinômio mensagens criptografadas–pistas valiosas–descobertas de
ouro.
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Polinomiologia: o polinômio heteropesquisa-autopesquisa-parapesquisa-parapsicoteca.
Antagonismologia: o antagonismo religião / princípio da descrença (PD).
Paradoxologia: o paradoxo de o belicista de ontem ser o pacifista de hoje.
Politicologia: a conscienciocracia; a recinocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei dos acertos grupocármicos.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autorreeducaciofilia; a autocognociofilia; a grafofilia;
a assistenciofilia; a benignofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a conscienciometrofobia; a tecnofobia; a projeciofobia; a assistenciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a autocura da síndrome de Poliana; a reciclagem da síndrome do infantilismo.
Maniologia: a mania de assistir sem discernimento.
Holotecologia: a experimentoteca; a pesquisoteca; a consciencioteca; a evolucioteca;
a parapedagogoteca; a psicologoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Conviviologia; a Parapedagogia; a Parapreceptoriologia;
a Conscienciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana consciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autopesquisadora; a conscin reciclante; as consciexes
amparadoras; o grupo familiar; o paragrupo familiar; o grupocarma; o grupo policármico; a Humanidade; a Para-Humanidade; a conscin técnica em evolução.
Masculinologia: o autodiagnosticador; o autopesquisador; o autavaliador; o conscienciômetra; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o reciclante existencial; o recinólogo; o proexista;
o intermissivista; o conscienciólogo; o pré-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o compassageiro evolutivo; o antepassado de si mesmo; o retomador de tarefas; o assistente; o assistido; o voluntário; o docente; o discente; o parapedagogo; o parapreceptor; o verbetólogo; o tenepessista;
o duplista; o duplólogo.
Femininologia: a autodiagnosticadora; a autopesquisadora, a autavaliadora; a conscienciômetra; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a reciclante existencial; a recinóloga; a proexista;
a intermissivista; a consciencióloga; a pré-serenona vulgar; a agente retrocognitora; a compassageira evolutiva; a antepassada de si mesma; a retomadora de tarefas; a assistente; a assistida; a voluntária; a docente; a discente; a parapedagoga; a parapreceptora; a verbetóloga; a tenepessista;
a duplista; a duplóloga.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens
sapiens; o Homo sapiens actor; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens palcophilicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sobrepujamento emocional autoinvestigativo teórico = a ausência de
emocionalismo na conscin inquiridora quanto às auto e heteropesquisas bibliográficas; sobrepujamento emocional autoinvestigativo teático = a ausência de emocionalismo na conscin inquiridora quanto às auto e heteropesquisas na vivência interassistencial.
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Culturologia: a cultura do sobrepujamento das emoções na autopesquisa; a cultura do
sobrepairamento na autoinvestigação; a cultura da Descrenciologia; a cultura da pacificação
íntima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sobrepujamento emocional autoinvestigativo, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
04. Corpus de evidências: Autexperimentologia; Neutro.
05. Corpus de evidências na proéxis: Autoproexologia; Neutro.
06. Cotejo intelectualidade-emocionalidade: Contrapontologia; Neutro.
07. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Expressão conscienciométrica evolutiva: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
11. Partilha dos autoneoachados: Taristicologia; Homeostático.
12. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
13. Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.
14. Sobreposição mentalsomática: Holomaturologia; Homeostático.
15. Teatro conscienciográfico: Evocaciologia; Homeostático.

O SOBREPUJAMENTO EMOCIONAL AUTOINVESTIGATIVO
DA CONSCIN LÚCIDA E COSMOÉTICA É O ATO DE AUTOINQUIRIR-SE, ISENTANDO-SE DE COMOCIONALISMOS,
COM DISCERNIMENTO ACIMA DOS FATOS E PARAFATOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já começou a autoinquirir-se cosmoeticamente?
Utiliza-se de postura de sobrepujamento emocional autoinvestigativo?
Bibliografia Específica:
1. Thomas, Gary; Pring, Richard; & Colaboradores; Educação Baseada em Evidências: A Utilização dos
Achados Científicos para a Qualificação da Prática Pedagógica (Evidence-Based Practice in Education); pref.; & revisora Maria Clara Bueno Fischer; trad. Roberto Cataldo Costa; 256 p.; 14 caps.; 23 x 16 cm; br; Artmed; Porto Alegre, RS;
2007; páginas 57 a 90.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 418 e 432.

R. R.
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SOBRESSALENTE
(PREVENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sobressalente é algum instrumento, artefato, acessório, parte, peça de reposição, elemento intercambiável ou objeto próprio, de reserva, mantido em estoque para suprir
faltas, repor ou substituir outro avariado, em determinado setor da vida intrafísica, em função do
uso rotineiro, desgaste pela aplicação, acidentes ou obsolescências do material.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sobressalente é de origem duvidosa, possivelmente do idioma Espanhol, sobresaliente, “sobressalente”, e este de sobresalir, “sobressair; exceder”. Apareceu no
Século XV.
Sinonimologia: 01. Sobresselente. 02. Peça de reposição. 03. Parte intercambiável.
04. Objeto acessório. 05. Objeto de reserva. 06. Instrumento excedente. 07. Objeto extra.
08. Sobejo técnico. 09. Autoprevenção pessoal. 10. Autorganização.
Neologia. As duas expressões compostas sobressalente pessoal e sobressalente impessoal são neologismos técnicos da Prevenciologia.
Antonimologia: 1. Objeto titular. 2. Objeto em uso. 3. Imprevidência pessoal. 4. Desprevenção pessoal. 5. Autodesorganização. 6. Sujismundismo.
Estrangeirismologia: o kit de sobressalentes; o stock; o out-of-stock; a reposição just-in-time; o recall para substituição de Auto Parts.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Autoprevidenciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prevenção; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização previdente.
Fatologia: o sobressalente; a prevenção de frustrações; a prevenção das omissões deficitárias; as ações por meio de previsões inteligentes; o estoque de materiais; os métodos de estocagem; a despensa da residência; o almoxarifado da empresa; o universo dos processos preventivos;
o veículo de reserva na empresa de entregas; o fato relevante de o soma da conscin não ter sobressalente; as peças sobressalentes para o corpo humano do Banco de Órgãos e do Banco de Próteses (sobressalentes de coral, dácron e teflon); a memória sobressalente do Banco de Dados; a holomemória como sendo a consciência sobressalente; o serviço de manutenção; a estratégia para
a produtividade contínua; a análise dos riscos de falhas; o ponto ideal de reposição; a intervenção
preventiva; a falha inesperada; a estocagem sem excessos; a lista de materiais atualizada; o inventário de sobressalentes; os itens de reposição; as peças originais de substituição; as peças fornecidas pelo mercado paralelo; a Economia de tempo útil; o gerenciamento eficiente dos recursos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego permanente da desassimilação energética simpática;
o paraestoque inesgotável das Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prevenção-eficácia.
Principiologia: o princípio dos 4 pês – prevenção-proteção-precaução-prudência.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: as teorias das profilaxias.
Tecnologia: as técnicas de prevenção e correção de erros; as técnicas estatísticas; as
técnicas de gestão de estoques; as técnicas de previsão de demanda; as técnicas de armazenagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Economistas.
Efeitologia: o efeito da pronta reposição na confiabilidade do serviço prestado.
Ciclologia: o ciclo de vida útil dos materiais.
Enumerologia: a cópia; a duplicata; o extra; o estepe; o reserva; o substituto; o suplente.
Binomiologia: o binômio manutenção preventiva–manutenção corretiva; o binômio demanda regular–demanda eventual; o binômio compra de rotina–compra de urgência.
Interaciologia: a interação recurso necessário–recurso disponível; a interação custo-benefício; a interação simulação-previsibilidade; a interação disponibilidade-viabilidade.
Trinomiologia: o trinômio autocognição-autexame-prevenção; o trinômio da produção
planejamento-programação-controle; a manutenção dos sobressalentes pessoais segue o critério
eficaz do trinômio preventivo EV-autodiscernimento-autolucidez.
Antagonismologia: o antagonismo previsível / imprevisível; o antagonismo controlável
/ incontrolável.
Politicologia: a democracia pura; as políticas de investimento em estoque.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis das probabilidades; as leis físicas de
desgaste dos materiais; as leis econômicas de depreciação dos bens.
Filiologia: a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia;
a gregariofilia; a sociofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: o mito da insubstituibilidade.
Holotecologia: a assistencioteca; a cronoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Prevenciologia; a Interassistenciologia; a Cronoevoluciologia;
a Interaciologia; a Paraprofilaxiologia; a Terapeuticologia; a Medicina; a Consciencioterapia;
a Sociologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Prospectivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin organizada; a conscin prevenida; a conscin large; a conscin estoquista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens supersaliens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens ordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sobressalente pessoal = o objeto acessório de uso da pessoa, mantido de
reserva para suprir as faltas; sobressalente impessoal = o objeto acessório de uso geral, mantido
para suprir as necessidades das circunstâncias.
Culturologia: a cultura da Prevenciologia; a cultura da Profilaxia; a cultura da Ergonomia.
Taxologia. Sob a ótica da Prevenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de objetos passíveis de serem estocados como sobressalentes pela conscin prevenida:
01. Alimentos: estoque da despensa; observar os perecíveis.
02. Baterias: de aparelhos e instrumentos.
03. Calçados: antiderrapantes; pares de sapatos para o inverno.
04. Canetas: papéis para escrever e demais materiais de escritório.
05. Chaves: da residência, do carro pessoal e outras.
06. Cópias: dos arquivos do laptop; os backups.
07. Escovas de dentes: a troca da escova a cada mês.
08. Lâmpadas: do escritório e outras; não cancerígenas.
09. Lenços de papel: as caixas; os suportes pesados da caixa de lenços.
10. Limpeza: os materiais de limpeza da residência.
11. Materiais de cuidados médicos: a caixa de pronto-socorros.
12. Medicamentos: os remédios vitais; longe da umidade.
13. Óculos: de grau; pessoais; as caixas de óculos.
14. Originais: os impressos da gescon.
15. Papel higiênico: os pacotes de 8 rolos.
16. Pastas dentais: a manutenção das bisnagas em lugar seco.
17. Peças de roupas: pessoais e de cama, cobertores, travesseiros.
18. Peças de veículos: os pneus sobressalentes e outras.
19. Sabonetes: os materiais de Higiene Pessoal.
20. Xampus: de acordo com o tipo dos cabelos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sobressalente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
04. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Banco de órgãos: Assistenciologia; Neutro.
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Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
Dupla acumulação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.

QUANTO MAIS PREVENIDA SEJA A CONSCIN LÚCIDA,
MAIOR O NÚMERO DE OBJETOS SOBRESSALENTES,
MANTIDOS EM ESTOQUE, A FIM DE DINAMIZAR COM
EFICÁCIA OS DESEMPENHOS EXISTENCIAIS DIÁRIOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já inventariou os objetos de uso pessoal sobressalentes? O estoque de tais objetos é dimensionado de modo inteligente?
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SOCIN VICIADA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Socin Viciada é a Sociedade Intrafísica cujos membros específicos vivem
dominados por vícios multifacetados travadores da Cosmoética e da evolução das consciências.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo sociedade vem do idioma Latim, societas, “associação; reunião;
sociedade; comunidade; afinidade; participação; a sociedade humana”, de socius, “associado; unido”. Surgiu no Século XV. O prefixo intra deriva também do idioma Latim, intra, “dentro de; no
interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. A palavra viciado provém igualmente
do idioma Latim, vitiatus, “estragado; deteriorado; apodrecido; enfermo; infectado; alterado; corrupto”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Sociedade Intrafísica Viciada. 2. Sociedade Humana Viciada.
Neologia. As 3 expressões compostas Socin Viciada, Socin Viciada Dominadora e Socin
Viciada Dominada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Socin Sadia. 2. Socin Traforística.
Estrangeirismologia: o Trafarium; a dirty mind; a má performance evolutiva; o lifework anticosmoético; a nódoa no curriculum vitae multidimensional.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dominado por algum vício social; os baratropensenes; a baratropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a Socin Viciada; os vícios sociais; os vícios humanos de modo geral.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos da fuga covarde dos fatos, dos parafatos e da própria intraconsciencialidade.
Enumerologia: o holopensense viciado e viciador; o holopensene deturpado e deturpador; o holopensene contaminado e contaminador; o holopensene intoxicado e intoxicador; o holopensene deteriorado e deteriorador; o holopensene desvirtudado e desvirtuador; o holopensene estagnado e estagnador.
Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do menor esforço regressivo.
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Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia; a epistemofobia; a hedonofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;
a riscomania; a fracassomania.
Mitologia: o mito da felicidade instantânea.
Holotecologia: a conflitoteca; a psicossomatoteca; a abstratoteca; a infortunioteca;
a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Autenganologia; a Perdologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autocogniciologia; a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin autassediada; a conscin heterassediada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens tabacomaniacus; o Homo sapiens angustiatus; o Homo
sapiens anxiosus; o Homo sapiens depressivus; o Homo sapiens vitiatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens defectivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Socin Viciada Dominadora = a das legiões de conscins submissas aos vícios; Socin Viciada Dominada = a das minorias de conscins autoimunizadas dos vícios.
Culturologia: a cultura patológica dos vícios intrafísicos; as diversas formas de alienação pessoal e grupal disseminadas pela cultura de massa.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 56 realidades viciosas da Sociedade Humana (Ano-base: 2010):
01. Açúcar.
02. Álcool.
03. Anabolizantes.
04. Analgésicos.
05. Anorexia.
06. Armas.
07. Astrologia.
08. Bagulhos energéticos.
09. Balonismos.
10. Bolinhas.
11. Boxe.
12. Café.
13. Celular.
14. Chimarrão.
15. Chocolate.
16. Circuncisão.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Cocaína.
Consumo.
Crack.
Desodorante.
Ecstasy.
Estupefacientes.
Factoides.
Fast food.
Ficcionismos.
Gurus.
Heroína.
Infibulação.
Jogatina.
Lâmpadas ultravioletas.
Lança-perfume.
LSD 25.
Maconha.
Mate.
Mitos.
Motocicletas.
Munições.
Obesidade.
Oxi.
Paliativos.
Peiotismo.
Piercings.
Pornografia.
Queimadas.
Refrigerantes gasosos.
Religiões.
Rinhas de galo.
Riscomanias.
Sacralizações.
Safaris.
Santo Daime.
Solventes.
Tabaco.
Tatuagens.
Touradas.
Videotismos.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Socin Viciada, 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. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autofagia: Recexologia; Nosográfico.
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Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
Complicador: Experimentologia; Neutro.
Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
Regra conscienciológica recursiva: Autexperimentologia; Neutro.
Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

TODA CONSCIN LÚCIDA, INTERESSADA NA AUTEVOLUÇÃO, AVALIA REALISTICAMENTE SE ESTÁ SUBMETIDA
A ALGUM DOS MULTIFÁRIOS VÍCIOS-TRAVÕES DA SOCIN VICIADA DA QUAL PARTICIPA DE MODO INEVITÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de algum dos vícios-travões da Socin
Viciada? Por qual razão?
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SOCIOFILIA EVOLUTIVA
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sociofilia evolutiva é a condição da conscin com temperamento gregário,
ajustada harmonicamente ao convívio social, sabendo articular os compromissos e responsabilidades pessoais frente aos companheiros de evolução e Sociedade em geral, sem resvalar em excessos sociais dispersivos, nem tampouco em omissões deficitárias antievolutivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição socio deriva do idioma Latim, socius,
“associado; unido; que acompanha”. O segundo elemento de composição filia procede do idioma
Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif,
de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Gregarismo evolutivo. 2. Convivialidade aberta. 3. Interação social.
4. Aglutinação social. 5. Sociabilidade cosmoética.
Neologia. As 4 expressões compostas sociofilia evolutiva, sociofilia evolutiva básica, sociofilia evolutiva intermediária e sociofilia evolutiva avançada são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Gregarismo antievolutivo. 2. Sociofilia ectópica. 3. Desviacionismo social. 4. Alienação social. 5. Segregação social. 6. Sociabilidade anticosmoética.
Estrangeirismologia: o savoir-vivre; o outsider; a polis; a glasnost interconsciencial;
a high society; a conscin vip; o big shot.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à sociabilidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os sociopensenes; a sociopensenidade.
Fatologia: o espírito gregário interassistencial; o desembaraço comunicacional tarístico;
o ego social doador; a solidariedade racional ante os compassageiros evolutivos; as intercessões
altruísticas entre pares; o engajamento prolífico na vida comunitária; a liderança grupal cosmoética; o arrimo consciencial grupocármico; a presença energética, afetiva e intelectual nos círculos
sociais sem criar dependências espúrias; a inseparabilidade grupocármica; os acertos grupocármicos; os espaços sociais dinamizadores da evolução; o papel das companhias na proéxis grupal;
o imperativo da sociabilidade no contexto evolutivo do pré-serenão; as afinidades interconscienciais homeostáticas; os grupos de referência evolutivos; o descarte da sociosidade regressiva;
a libertação dos idiotismos culturais; a esquiva das coleiras sociais do ego; a exclusão dos mecanismos de fuga individuais e grupais; a evitação do perdularismo social; o desvencilhamento dos
prazeres sociais frívolos; a carga de convivialidade sadia; o atilamento à escala de prioridades
pessoais e grupais; o autodiscernimento no posicionamento pessoal frente às requisições sociais;
o calculismo cosmoético aplicado às interações sociais; o tempo despendido para fazer o social;
a etiqueta e o bom-tom sociais; o ato de não confundir omissão superavitária com negligência
interassistencial; a bússola consciencial calibrada; a manutenção do megafoco; a defesa do bem
comum; o descarte da opinião pública; a relação transformadora dos contatos sociais; o respeito
à diversidade consciencial; o senso de perspectiva pluralista; a urbanidade; o cosmopolitismo;
o poliglotismo; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI); o senso universalista.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação (assim) e desassimilação (desassim) das ECs; a vida alternante; as interações interdimensionais; os
paracontatos; o autoparapsiquismo veterano permitindo o acesso à Sociex; a Central Extrafísica
da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo consciencial–atacadismo consciencial; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo dos círculos sociais frutíferos; o sinergismo do intercâmbio de trafores em grupo; o sinergismo da vizinhança cognopolita; a eliminação do sinergismo baratrosférico megabobagens–multiloucuras sociais; o sinergismo Intraconscienciologia-Interconscienciologia-Extraconscienciologia-Paraconscienciologia.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da reciprocidade; o princípio da alteridade; o princípio da evolução grupal; o princípio da atração dos afins; o princípio
da intercompreensão; o princípio de objetivar o melhor para o maior número de consciências;
o princípio da megafraternidade.
Codigologia: os códigos de conduta social; os códigos de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da inteligência social; a teoria do sociograma; a teoria da Civilizaciologia.
Tecnologia: as técnicas da sociabilidade cosmoética; as técnicas da sociometria; as técnicas diplomáticas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da omissão superavitária.
Voluntariologia: o papel social e parassocial do voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos das retrovidas no atual círculo de relações sociais; o efeito do
holopensene pessoal no holopensene grupal; os efeitos dos retropensenes relativos à vida social
na corte sobre a qualidade da sociofilia atual; os efeitos dos retropensenes relativos à vida monástica pretérita no patamar de sociofilia corrente; os efeitos da paragenética na interatividade
social; os efeitos proexológicos do temperamento extrovertido.
Ciclologia: o ciclo dos reencontros de destino; o ciclo relações sociais–relações parassociais; o ciclo das futilidades sociais.
Enumerologia: a roda de amigos; as reuniões sociais; os jantares no clube; a festa de 15
anos; o baile de formatura; a festa de casamento; o chá de bebê; as redes sociais. O ativismo social; o protagonismo social; a articulação social; a assistência social; o manifesto social; a comunicação social; o papel social. O círculo de amizades úteis; o círculo de intelectuais; o círculo de
filósofos; o círculo de cientistas; o círculo de escritores; o círculo de tertulianos; o círculo dos intermissivistas.
Binomiologia: o binômio neofilia-sociofilia; o binômio Paradireito-Paradever; o binômio ônus do não–bônus do não; o binômio carências individuais–carências grupais; o binômio
vínculo social–vínculo consciencial; o binômio patológico afabilidades vãs–seduções sociais;
o binômio vida íntima–vida pública; o binômio força presencial–sociabilidade; o binômio assimilação-aculturação; o binômio coquetismo-dandismo.
Interaciologia: a interação necessidades pessoais–necessidades grupais; a interação
evolutiva isolamento autorreflexivo–convivialidade sadia; a interação proexológica cláusula pétrea individual–cláusula pétrea grupal; a interação intimidade social–intimidade parassocial;
a interação mórbida alienação social–deserção social; a interação CCCI-Socin-Sociex; a interação essência consciencial–aparência social.

21010

Enciclopédia da Conscienciologia

Crescendologia: o crescendo evolutivo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo
interesses transitórios–interesses evolutivos; o crescendo patológico abstencionismo pessoal–
–abstencionismo grupal; o crescendo homeostático egoísmo fossilizador–altruísmo libertador;
o crescendo doentio permissividade individual–permissividade social; o crescendo amizade intermissiva–amizade intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio reciprocidade afetiva–reciprocidade energética–reciprocidade intelectual; o trinômio cortesia-amizade-intercompreensão; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio empatia–carisma–força presencial; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio papel social–status social–estereótipo social; o trinômio patológico porão consciencial–subcérebro abdominal–robotização
existencial; o trinômio frivolidade-futilidade-ectopismo.
Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença.
Antagonismologia: o antagonismo grupopensene cosmoético / grupopensene anticosmoético; o antagonismo autexclusão social superavitária / autexclusão social deficitária; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo sociofilia sadia / sociosidade patológica;
o antagonismo seriedade / frivolidade; o antagonismo presença marcante / presença acanhada;
o antagonismo convivialidade aberta / acepção de pessoas; o antagonismo pessoa acessível
/ pessoa inacessível; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo consciência atratora / conscin desmancha roda; o antagonismo universal / particular; o antagonismo
diversidade consciencial / homogeneidade coletiva.
Politicologia: a democracia; a proexocracia; o comunitarismo; o individualismo; o anarquismo.
Legislogia: as leis da Conviviologia.
Filiologia: a sociofilia evolutiva; a gregariofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a fraternofilia; a comunicofilia; a fitofilia; a zoofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da Maria vai com as
outras; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da personalidade antissocial.
Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Comunicologia;
a Grupocarmologia; a Intercompreensiologia; a Vinculologia; a Passadologia; a Interassistenciologia; a Gregariologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: sociofilia evolutiva básica = a condição do pré-serenão vulgar, homem
ou mulher, dedicado aos contatos sociais prolíficos; sociofilia evolutiva intermediária = a condição do ser desperto, homem ou mulher, dedicado à interassistencialidade grupal; sociofilia evolutiva avançada = a condição altruísta do anonimato do Homo sapiens serenissimus (Serenão) nas
interações intrafísicas.
Culturologia: a cultura da convivialidade cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Holocarmologia, a sociofilia pode ser classificada em duas categorias básicas, ordenadas alfabeticamente:
1. Sociofilia interpresidiária: a regressiva, ectópica, desviacionista, mimética, com
predomínio da empatia trafarista e resultados improdutivos.
2. Sociofilia libertária: a evolutiva, universalista, pacifista, interassistencial, com predomínio da empatia traforista e resultados frutíferos.
Trafarologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 traços ou condições antievolutivas capazes de comprometer negativamente o nível de sociabilidade pessoal:
01. Competitividade: a emulação; a rivalidade; a vingança; a satisfação malévola (Schadenfreude).
02. Fechadismo consciencial: o autencapsulamento ectópico; o autismo social; a antigrupalidade.
03. Hedonismo: social.
04. Incivilidade: a deseducação; a grosseria; a descortesia; a indelicadeza.
05. Interiorose: a monovisão; o paroquialismo; o fossilismo; a anticidadania cósmica.
06. Monoglotismo.
07. Neofobia: o misoneísmo; a antirrecéxis; a inadaptabilidade.
08. Psicomotricidade exacerbada: a ditadura do cerebelo; a subcerebralidade.
09. Verborragia: a conversa fiada; a fofoca; a futrica; o monopólio do laringochacra.
10. Xenofobia: o intolerantismo; o chauvinismo; o segregacionismo.
Autoconsciencialidade. O exercício pleno da sociofilia evolutiva exige autodiscernimento quanto aos diferentes aspectos da manifestação social, iguais a, por exemplo, estes 10 ordenados alfabeticamente:
01. Autoconsciência bioenergética: a autolucidez quanto aos intercâmbios energéticos
inevitáveis no convívio social.
02. Autoconsciência comunicativa: a autolucidez quanto à comunicabilidade interconsciencial.
03. Autoconsciência comunitária: a autolucidez quanto aos interesses da coletividade.
04. Autoconsciência convivencial: a autolucidez quanto aos princípios da coexistência
harmoniosa.
05. Autoconsciência empática: a autolucidez quanto às habilidades interativas.
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06. Autoconsciência grupocármica: a autolucidez quanto ao patamar de liberdade ou
interprisão grupocármica individual.
07. Autoconsciência interassistencial: a autolucidez quanto às oportunidades interassistenciais em grupo.
08. Autoconsciência parapsíquica: a autolucidez quanto às relações interdimensionais.
09. Autoconsciência política: a autolucidez quanto ao governo e administração de pessoas e contigenciamentos existenciais.
10. Autoconsciência social: a autolucidez quanto aos papeis sociais desempenhados na
vida humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sociofilia evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Articulador: Evoluciologia; Neutro.
05. Ato social: Sociologia; Neutro.
06. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
08. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Isogênese: Politicologia; Neutro.
11. Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
12. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
14. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
15. Vida pública: Sociologia; Neutro.

A VIVÊNCIA DA MAXIPROÉXIS EXIGE A APRECIAÇÃO
PERMANENTE DO PATAMAR DE SOCIOFILIA EVOLUTIVA
A FIM DE A CONSCIN INTERMISSIVISTA INCREMENTAR
O SALDO DA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL EM GRUPO.
Questionologia. Qual o nível de sociofilia evolutiva cultivada por você, leitor ou leitora?
Já sabe usar a sociabilidade enquanto ferramenta propulsora da auto e heterevolução?
M. I. T.
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SOCORRISTA MULTIDIMENSIONAL
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O socorrista multidimensional é a pessoa com intencionalidade hígida
e tecnicamente qualificada na prestação de atendimento a conscins em condições de urgência,
críticas de agravos à saúde, incluindo a assistência às consciexes envolvidas por meio de técnicas
terapêuticas e paraterapêuticas cosmoéticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo socorrer vem do idioma Latim, succurrere, “ir ou vir em auxílio;
prestar socorro; socorrer; ajudar; aliviar; proteger; defender”. Surgiu no Século XIII. A palavra
socorrista apareceu no Século XX. O elemento de composição multi deriva também do idioma
Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante;
considerável”. O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão;
medida”. Surgiu no Século XVI. A palavra dimensional apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Socorrista interdimensional. 2. Socorrista técnico multidimensional.
3. Ajudador socorrista interassistencial multidimensional. 4. Assistente crítico multidimensional.
5. Assistente parapsíquico de primeiros socorros. 6. Emergencista multidimensional. 7. Paraterapeuta de socorrismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo socorro:
dessocorrer; dessocorrida; dessocorrido; dessocorrível; dessocorro; pronto-socorro; socorrer;
socorrida; socorrido; socorrimento; socorrista; socorrístico.
Neologia. As 3 expressões compostas socorrista multidimensional, socorrista multidimensional iniciante e socorrista multidimensional veterano são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Dessocorrista multidimensional. 2. Assediador multidimensional.
3. Socorrista intrafísico. 4. Assistente intrafísico. 5. Técnico intrafísico de primeiros socorros.
6. Inimigo técnico extrafísico. 7. Emergencista intrafísico.
Estrangeirismologia: a first aid multidimensional; a rescuer multidimensional; a emergergency medical service multidimensional; a multidimensional extrication.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene terapêutico; o holopensene da estabilização clínica; o holopensene da megafraternidade, os benignopensenes; a benignopensenidade; a afinização pensênica; os ortopensenes da assistência de urgência;
a ortopensenidade; os nexopensenes de resgate; a nexopensenidade; os propensenes; a propensenidade; a profilaxia e terapêutica holopensênica; a autopensenização interassistencial; o paraprotocolo de intenções autopensênicas cosmoéticas; o ato de não pensar mal das consciências na condição de protocolo antipoluição autopensênica; o ato de prestar socorro preservando a higidez
pensênica; a intervenção mediante autopensenização predominante no pen; a higidez pensênica
deflagrando posturas cosmoéticas.
Fatologia: o primeiro atendimento de urgência ao paciente crítico; o socorro ao paciente
in loco; o atendimento de emergência pré-hospitalar; o resgatista de locais insalubres; o paramédico; a prevenção pelo socorrismo; o desencarceramento efetivo; o pinçamento em local inóspito;
os equipamentos de proteção individuais e grupais; a equipe de saúde da família; a estratégia da
consciência-chave na abordagem; o grupocarma na condição de primeiros assistidos; as equipes
de brigadistas; o mecanismo da assistência provocando recins; os planos de ações nacionais e in-
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ternacionais em eventos com múltiplas vítimas; o time de resposta rápida; a visão panorâmica
e ainda intrafísica do socorrismo; a cinemática do trauma; a predominância dos primeiros socorros generalistas; o preparo físico do socorrista; a mitridatização necessária para lidar perante condições extremas; os treinamentos exaustivos levando a ações cerebelares úteis; o abertismo para
as mudanças constantes nos protocolos de atendimento; o acrônimo internacional abcde usado para ditar os passos no atendimento de urgência; a conversa terapêutica na abordagem; a predominância da preparação em relação às ações; a educação em saúde para a Socin, promovida por
quem socorre; a alta prontidão dos socorristas; o objetivo terapêutico de minimizar danos e estabilizar quadros; as novas infotecnologias aplicadas ao atendimento pré-hospitalar utilizadas pelo
socorrista; o sensoriamento remoto e o georreferenciamento melhorando a qualidade da assistência e otimizando a resposta aos agravos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e terapêutico; a tenepes; a ofiex; a resiliência consciencial na assim e desassim; o coadjuvante dos processos da moréxis; o uso da ectoplasmia enquanto terapêutica às situações críticas; a abordagem multidimensional in loco; os bastidores extrafísicos influenciando na cinemática do trauma; o desenvolvimento gradativo da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desencadeamento da autoconscientização multidimensional (AM); os resgates extrafísicos enquanto continuidade dos atendimentos diários; os meios de transporte nos atendimentos extrafísicos; as projeções conscientes de
assepsia pós-desencarceramento baratrosférico; os banhos energéticos; o reencontro da equipex
do período intermissivo; o preparo energossomático do socorrista; a primener pós-assistência;
a ressaca energética pela ineficiência da desassim; o amparo de função promovendo a desassim,
sem eximir o socorrista da responsabilidade; o desenvolvimento do parapsiquismo em larga escala pela prática do resgate; o recrutamento e trabalho junto ao amparo do assistido; o arco voltaico
craniochacral e o abraço energético enquanto abordagens extrafísicas de consciexes acopladas;
a predisposição percebida pela vivência de disciplinas específicas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a recuperação de cons devido ao contato com a multidimensionalidade; as retrocognições promovidas pela multiplicidade de interações conscienciais; as repercussões extrafísicas
dos eventos envolvendo múltiplas dessomas; a dessoma assistida e o desacoplamento promovidos
pelo atendimento energético; os mecanismos energéticos de estabilização de consciexes parapsicóticas pós-dessomáticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intenção hígida–uso do parapsiquismo.
Principiologia: o princípio da disponibilidade energética nos atendimentos de primeiros
socorros.
Codigologia: o código de ética extrafísico; a cláusula interassistencial do código pessoal de Cosmoética (CPC) dosando o conteúdo tarístico e balizando a interassistencialidade multidimensional; o código de respeito ao livre arbítrio das consciências assistidas.
Teoriologia: a teoria da consciência imatável e imorrível; a amortização dos endividamentos da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica específica de emergência; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da assim e desassim; a técnica de abordagem multidimensional; a técnica de assepsia energética; a técnica da auscultação parapsíquica.
Voluntariologia: o trabalho voluntário no atendimento pré-hospitalar em diversos países; o paravoluntariado atuante no resgatex; o voluntariado interassistencial conscienciológico
focado na saúde intraconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da vida diuturna; o laboratório conscienciológico da ectoplasmia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório cosncienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

Enciclopédia da Conscienciologia

21015

gia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labaratório conscienciológico da sinalética
energética e parapsíquica; o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Assistentes
das Reurbanizações Extrafísicas; o Colégio Invisível dos Assistenciólogos; o Colégio Invisível da
Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo na realização da interassistência fraterna; o efeito cumulativo
das sinaléticas parapsíquicas na seriexialidade; os efeitos intraconscienciais do resgate extrafísico.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses cosmoéticas da interassistencialidade
multidimensional cotidiana.
Ciclologia: o ciclo irracionalidade subumana–racionalidade humana–pararracionalidade multidimensional; o ciclo disposição–dedicação–capacitação interassistencial; o ciclo do
autaperfeiçoamento interassistencial; o ciclo interassistencial e multidimensional de socorrer
e ser socorrido; o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis.
Enumerologia: a qualificação do atendimento; o abertismo consciencial; a assistência
megafraterna; o êxito do socorro efetivo; a satisfação recompensatória; o egocídio interassistencial; a ação maxiproexológica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio recebimento-retribuição.
Interaciologia: a interação holopensênica socorrista-socorrido; a interação conscin socorrista–Central Extrafísica de Energia (CEE).
Crescendologia: o crescendo socorrido-socorrista.
Trinomiologia: o trinômio holofilosófico universalismo-maxifraternismo-Cosmoética;
o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–local adequado–companhia correta–momento oportuno–ação precisa–informação providencial.
Antagonismologia: o antagonismo ação interassistencial / ação interpresidiária.
Paradoxologia: o paradoxo de os maiores merecimentos assistenciais dispensarem as
honras de títulos, medalhas, certificados e diplomas de mérito; o paradoxo de o assistente ser
o primeiro a ser assistido.
Politicologia: a assistenciocracia evolutiva; a cosmoeticocracia demarcando limites interassistenciais; a energossomaticocracia enquanto plataforma política assistencial elaborada no
Curso Intermissivo pré-ressomático; a meritocracia favorecendo as paravivências significativas.
Legislogia: a lei da causa e efeito; a lei básica da interassistencialidade consciencial de
o menos doente, mais experiente, ajudar ao mais doente, menos experiente.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: a hematofobia; a emetofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a autocura definitiva da síndrome do estrangeiro através da assistência;
a síndrome de burnout vivenciada pelas conscins assistentes; a evitação da síndrome do perfeccionismo; a profilaxia da síndrome do teoricão assistencialmente estéril; o universalismo na terapêutica para a síndrome da apriorismose quanto ao assistido; a síndrome da subestimação da
capacidade assistencial no socorrista jejuno; a priorização errônea da adrenalina na síndrome da
urgência; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) desperdiçando a oportunidade de
renovação consciencial.
Maniologia: a eliminação da riscomania; a tecnomania; a farmacomania iatrogênica;
a leteomania.
Mitologia: a desconstrução do mito do herói no atendimento de emergência.
Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a projecioteca;
a energossomatoteca; a paratecnoteca; a paraterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Despertologia; a Parapercepciologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Parassociologia; a Comunicologia; a Projeciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o acoplamentista; o ser interassistencial.
Masculinologia: o socorrista multidimensional; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o consciencioterapeuta; o projetor obnubilado; o acoplamentista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o projetor consciente; o tenepessista; o desperto; o ofiexista;
o macrossômata; o duplista; 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 parapercepciologista; o pesquisador; o homem de ação; o docente conscienciológico; o voluntário consicenciólogo socorrista; o técnico de emergências; o primeiro atendente; o primeiro socorrista; o emergencista; o leigo treinado e bem intencionado; o dessomaticista; o coterapeuta; o energicista; o paratécnico; o paraterapeuta.
Femininologia: a socorrista multidimensional; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a consciencioterapeuta; a projetora obnubilada; a acoplamentista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a projetora consciente; a tenepessista; a desperta; a ofiexista;
a macrossômata; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a mulher de ação; a docente conscienciológica; a voluntária consicencióloga socorrista; a técnica de emergências; a primeira atendente;
a primeira socorrista; a emergencista; a leiga treinada e bem intencionada; a dessomaticista; a coterapeuta; a energicista; a paratécnica; a paraterapeuta.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens assistiologus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens assimilatus; o Homo sapiens energocompensatus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: socorrista multidimensional iniciante = a consciência prestadora de socorro, inexperiente e com nível mínimo de lucidez parapsíquica; socorrista multidimensional veterano = a consciência prestadora de socorro, experiente e com nível avançado de lucidez parapsíquica.
Culturologia: a cultura avançada interassistencial e multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o socorrista multidimenssional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
08. Minitares: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
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Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A INTENCIONALIDADE HÍGIDA É CONDIÇÃO SINE QUA
NON AO SOCORRISTA MULTIDIMENSIONAL NA OBTENÇÃO DOS OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E PARATERAPÊUTICOS DA INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já prestou ou recebeu atendimento em condições
críticas? Já refletiu sobre as repercussões multidimensionais do socorrismo de urgência?
Bibliografia Específica:
1. Elsevier; Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: PHTLS (Prehospital Trauma Life Suport); apres.
Jeffrey P. Salomone; & Peter T. Pons; pref. Oswaldo Rois; revisores P. David Adelson; et al.; trad. Renata Scavone; et
al.; XXVI + 618 p.; 6 partes; 23 caps.; 185 abrevs.; 4 citações; 12 cronologias; 3 diagramas; 1 E-mail; 118 enus.; 5 escalas; 3 esquemas; 134 estatísticas; 15 fluxogramas; 6 formulários; 25 fórmulas; 243 fotos; 17 gráfs.; 192 ilus.; 5 mapas; 185
siglas; 1 suplemento; 55 tabs.; 26 técnicas; 7 websites; glos. 483 termos; alf.; 27,5 x 21,5 cm; br.; 7ª Ed.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 1 a 618.
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
248 a 250.
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 182, 348,
352, 404 a 411 e 678.

J. C. J.
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SOERGUIMENTO ORTOEXEMPLIFICADOR
(AUTOVOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O soerguimento ortoexemplificador é a capacidade, ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, soerguer-se, levantar-se e revitalizar-se recuperando o ânimo, a motivação
e o otimismo frente às adversidades e desafios da existência intrafísica investindo na reciclagem
intra e extraconsciencial com exemplarismo evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo sob vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo, em consequência de; perante, em presença de; perto de; imediatamente antes
de; durante, no tempo de; para, em direção a; depois de”. O termo erguer deriva do idioma Latim
Vulgar, ergere, pelo idioma Latim Clássico, erigere, “erguer; erigir; levantar”. Apareceu no Século XIII. A palavra soerguimento surgiu no Século XX. O primeiro elemento de composição orto procede do idioma Grego, orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo exemplo provém do idioma Latim,
exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado”. Surgiu no Século XIV. O segundo
elemento de composição ficar vem igualmente do idioma Latim, facere, “fazer; obrar; executar;
levar a efeito; efetuar; desempenhar; cumprir”. A palavra exemplificar apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Soerguimento evolutivo. 2. Soerguimento antiautovitimizante. 3. Ascensão evolutiva exemplarista. 4. Autossuperação exemplificadora.
Neologia. As 3 expressões compostas soerguimento ortoexemplificador, soerguimento
ortoexemplificador primário e soerguimento ortoexemplificador avançado são neologismos técnicos da Autovoliciologia.
Antonimologia: 1. Desistência antievolutiva. 2. Abatimento consciencial. 3. Enfraquecimento da vontade. 4. Autodepressão; desânimo; melin. 5. Fracasso pessoal. 6. Autocorrupção
estagnadora.
Estrangeirismologia: o upgrade consciencial; o soerguimento do strong profile; o getup-and-go.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação da vontade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da autodeterminação; a pensenidade focada nos objetivos
pessoais; a formação dos holopensenes pró-autorrealizações; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; a autossuperação dos patopensenes; a ausência da patopensenidade; o holopensene da autossuperação evolutiva.
Fatologia: o soerguimento ortoexemplificador; o soerguimento das vicissitudes e percalços da vida; o reerguimento diante do fato infeliz; o alceamento de micro e macrotraumas emocionais; o sobrepairamento da revolta quanto à ocorrência traumática; a reversão da adversidade
através do autossoerguimento; o ato de dar a volta por cima; o ato de erigir os ânimos na crise de
depressão; o ato de descatastrofizar; a autorrevitalização frente aos insucessos pessoais; a postura
de autossuperação dos desastres e tragédias; a aplicação da inteligência evolutiva (IE) no soerguimento ortoexemplificador; o soerguimento do impacto da acareação; a restituição do bem-estar
a partir do solevamento evolutivo; a saída da zona de autovitimização; o exemplo de autossuperação; o brio cosmoético motivando soerguimentos evolutivos; o soerguimento ortoexemplificador
no autenfrentamento da mediocridade existencial; a autoincorruptibilidade junto às crises de cres-
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cimento; o soerguimento ortoexemplificador do retomador de tarefa; o papel do soerguimento
cosmoético no compléxis pessoal e grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermissivo (CI) proporcionando soerguimentos evolutivos; a sustentabilidade energética para bancar soerguimentos ortoexemplaristas; o soerguimento evolutivo evitando a subjugação às assedialidades
extrafísicas; o reerguimento revitalizador do autoparapsiquismo lúcido permitindo a superação do
conservantismo eletronótico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ânimo-motivação; o sinergismo autodesdramatizações-autorreciclagens; o sinergismo coragem pessoal–soerguimento evolutivo; o sinergismo voliciolina pessoal–soerguimento antiautovitimizante; o sinergismo autoposicionamento cosmoético–soerguimento ortoexemplificador; o sinergismo autoincorruptibilidade-soerguimento; o sinergismo
autopredisposição à reciclagem–autopredisposição a soerguimentos.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o megaprinc pio do “nada su stitui o esforço pessoal”; o princípio da aceleração evolutiva possível; o fato de o princípio da autevolução requerer renovação incessante;
o princípio da autodedicação propiciando soerguimentos exemplaristas; o princípio da autodisciplina evolutiva alcandorando autossuperações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o autenfrentamento
prioritário; o código de prioridades pessoais (CPP) aplicado ao soerguimento ortoexemplificador;
o código de exemplarismo pessoal (CEP) evidenciando soerguimentos.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da evolução através do autesforço; a teoria da autossuperação evolutiva; a autodecisão quanto ao soerguimento autevolutivo
através da teoria da evolução interassistencial contínua; a teática da mobilização das energias
conscienciais (ECs) no soerguimento ortoexemplificador; a teoria da espiral evolutiva propiciando soerguimentos evolutivos; a teoria da resiliência exemplarista.
Tecnologia: a técnica de autocompreensão das realidades; as técnicas de autodecisão;
a técnica de sempre encarar os problemas de frente; a técnica de autocorreção instantânea;
a técnica da autorreciclagem intraconsciencial; a técnica de viver evolutivamente; a técnica
conscienciológica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia;
o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico diuturno da convivência na
Cognópolis estimulando soerguimentos ortoexemplificadores.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível da Evolução Consciencial.
Efeitologia: os efeitos dos soerguimentos ortoexemplaristas no autorrevezamento multiexistencial; os efeitos paralizadores da renovação intraconsciencial na ausência de soerguimentos evolutivos; os efeitos dos soerguimentos ortoexemplificadores na autestima e autoconfiança.
Ciclologia: o ciclo baque desestabilizante–soerguimento reequilibrador; o ciclo contratempos-reaprumos; o ciclo crise-soerguimento-evolução; os soerguimentos no ciclo problema-solução; os soerguimentos ortoexemplificadores atuando na quebra do ciclo da patologia; os
soerguimentos necessários nas etapas existenciais do ciclo da vida intrafísica; os soerguimentos
indispensáveis no ciclo proéxis-compléxis.
Enumerologia: o ato de soerguer-se à adversidade; o ato de soerguer-se ao erro; o ato
de soerguer-se ao megatrafar; a ato de soerguer-se à tragédia; o ato de soerguer-se ao insucesso;
o ato de soerguer-se aos pertúrbios; o ato de soerguer-se aos autassédios.
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Binomiologia: o binômio autesforço-soerguimento; o binômio soerguimento-autossustentabilidade; o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente; o binômio transtorno temporário–benefício permanente; o binômio soerguimentogenia-reciclogenia.
Interaciologia: a interação autodecidibilidade evolutiva–soerguimento ortoexemplificador; a interação soerguimento-autorreciclagem; a interação trafor-soerguimento; a interação autorreflexão cosmoética–soerguimento evolutivo; a interação resiliência consciencial–soerguimento ortoexemplarista.
Crescendologia: o crescendo autenfrentamento-soerguimento.
Trinomiologia: o trinômio ascensão-queda-soerguimento.
Polinomiologia: o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar.
Antagonismologia: o antagonismo determinação / tibieza; o antagonismo utilização do
megatrafor / autovitimização; o antagonismo autossuperação / autodepressão; o antagonismo
autodesistência / autossoerguimento; o antagonismo soerguimento / suicídio; o antagonismo esquiva autocorruptora / autenfrentamento.
Paradoxologia: o paradoxo de sobrevirem ocorrências aparentemente negativas, mas
benéficas para a evolução pessoal.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista dos soerguimentos ortoexemplaristas.
Filiologia: a adaptaciofilia; a autocoerenciofilia; a ortofilia; a autodiscernimentofilia;
a autodisciplinofilia; a autorreciclofilia; a priorofilia; a biofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a recinofobia; a decidofobia.
Sindromologia: o soerguimento da síndrome do ostracismo; o soerguimento da síndrome da pré-derrota; a superação da síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a recicloteca; a recexoteca; a discernimentoteca; a maturoteca; a parapsicoteca; a energossomatoteca; a traforoteca; a verbacioteca.
Interdisciplinologia: a Autovoliciologia; a Autodecidologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia;
a Recexologia; a Autodesassediologia; a Autolucidologia; a Holomaturologia; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autodecisor; o exemplarista; o reciclante existencial; o intermissivista; o cognopolita; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o intelectual; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o completista; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retomador de tarefas evolutivas.
Femininologia: a autodecisora; a exemplarista; a reciclante existencial; a intermissivista;
a cognopolita; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a intelectual; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a completista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a retomadora de tarefas evolutivas.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo
sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens teaticus;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: soerguimento ortoexemplificador primário = a conscin se reerguendo
após experienciar adversidades ao longo da vida humana; soerguimento ortoexemplificador avançado = a conscin ultrapassando a autestagnação do atual nível evolutivo para ascensão na Escala
Evolutiva das Consciências.
Culturologia: a cultura do soerguimento ortoexemplificador pautado na directrix intermissiva.
Volição. No universo da Autovoliciologia, eis, como exemplos selecionados, em ordem
alfabética dos assuntos, 6 personalidades e ocorrências de soerguimentos ortoexemplificadores
para reflexão e análise:
1. Amputação. Andréa Salgado (1971–), 6 meses após ter as pernas amputadas em acidente aquático envolvendo lancha, a professora dá os primeiros passos com próteses e surpreende
a todos com a força de vontade e otimismo.
2. Cegueira. Nuria Del Saz (1974–), sem visão desde os 13 anos de idade, a estudante
de jornalismo usa equipamento em braile para ler as notícias veiculadas.
3. Demissão. David de Mendonça Portes (1957–), dono de banca de jornal no centro do
Rio de Janeiro, começou a dar palestras para empresários, quando foi demitido.
4. Drogas. Esmeralda do Carmo Ortiz (1979–), ex-viciada em drogas, vivendo na rua
desde os 8 anos de idade física, após procurar auxílio junto aos educadores da ONG do Projeto
Travessia, em São Paulo, enfrenta a recuperação da subjugação às drogas. Volta a estudar e escreve o livro Esmeralda Porque não Dancei.
5. Falência. Girz Aronson (1917–2008), denominado o rei do varejo, depois de sofrer
sequestro e falência, o empresário teve a coragem de recomeçar a vida aos 85 anos de idade.
6. Tetraplegia. Mara Gabrilli (1967–), após ficar tetraplégica em acidente de carro,
a publicitária e psicóloga assumiu a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, São Paulo,
administrando projetos para melhoria da vida de cegos, surdos, cadeirantes e outros deficientes físicos da metrópole.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o soerguimento ortoexemplificador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Conscin-cobaia: Experimentologia; Neutro.
03. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
04. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
05. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
06. Lição de vida: Conviviologia; Neutro.
07. Lição recicladora: Seriexologia; Neutro.
08. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Recobramento: Recexologia; Neutro.
10. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
11. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
12. Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.
13. Strong profile: Perfilologia; Homeostático.
14. Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
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A CONSCIÊNCIA PREDISPOSTA A AUTENFRENTAMENTOS
MOTIVA-SE AO SOERGUIMENTO ORTOEXEMPLIFICADOR
EVITANDO TRANSFORMAR DESAFIOS PESSOAIS E VICISSITUDES DA EXISTÊNCIA EM ABISMOS INTRANSPONÍVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, encara o desafio do soerguimento ortoexemplificador na vida cotidiana? Qual intensidade e velocidade da recuperação do ânimo, motivação e otimismo apresenta você frente às adversidades e reptos evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Araripe, Sônia; Entre Biscoitos e Palestras; Reportagem; Jornal do Brasil; Diário; Ano CXI; N. 223; Caderno: Página Dois; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 18.11.01; página 2.
2. Cotes, Paloma; Metamorfose Ambulante; Reportagem; Época; Revista; Semanário; Ed. 365; Ano VII; Seção: A Semana; 1 cronologia; 10 fotos; São Paulo, SP; 16.05.05; páginas 16 e 17.
3. Dimenstein, Gilberto; Escola de Lapidação de Esmeraldas; Reportagem; Folha de São Paulo; Jornal; Diário; Ano 81; N. 26.590; Caderno: Cotidiano; 1 ilus.; São Paulo, SP; 20.01.02; página C 8
4. Kostman, Ariel; Não adianta Chorar; Entrevista: Andréa Salgado; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.852;
Ano 37; N. 18; 1 foto; 05.05.04; São Paulo, SP; páginas 13 a 17.
5. Sgarioni, Mariana; Cega apresenta Telejornal na Espanha; Reportagem; Folha de São Paulo; Jornal; Diário; Ano 78; N. 25.491; Caderno: Mundo; 1 foto; São Paulo, SP; 17.01.99; página 17.
6. Silva, Chico; & Pernambuco, Marcos; Lições de Vida; IstoÉ; Revista; Semanário; Ed. 1.722; Seção: Comportamento; 9 fotos; São Paulo, SP; 02.10.02; páginas 72 a 75.

D. R.
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SOFOCRACIA
(POLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sofocracia é o regime político idealizado no qual a autoridade é entregue
aos mais sapientes, formando a república dos sábios cujo Estado é governado pelos supostos melhores cidadãos ou pelos gênios da população do vigente momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição sofo vem do idioma Grego, sophrós,
“hábil em alguma atividade, particularmente em técnicas mecânicas; hábil na poesia, na adivinhação, na Medicina; hábil, especialmente falando-se de filósofos; sábio; prudente; instruído; engenhoso; esperto”. O segundo elemento de composição cracia provém igualmente do idioma Grego,
kratía, “força; poder; autoridade”, derivado do verbo kratéó, “ser forte; poderoso”.
Sinonimologia: 01. República dos sábios. 02. Governo dos sábios. 03. Filosofocracia;
governo dos filósofos. 04. Governo dos eruditos. 05. Governo dos melhores. 06. Governo da razão. 07. Aristocracia do saber. 08. Hegemonia da sabedoria. 09. Poder da sabedoria. 10. Sociedade racional.
Neologia. As duas expressões compostas sofocracia teórica e sofocracia futura são neologismos técnicos da Politicologia.
Antonimologia: 1. Asnocracia. 2. Clerocracia. 3. Oligarquia. 4. Monarquia. 5. Democracia.
Estrangeirismologia: a sophrosine como a virtude da moderação; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciencialidade política.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: o regime político do ideal platônico; o sistema político defendido por Platão
(428–347 a.e.c.) em “A República”; o sistema antecedente histórico, clássico, da moderna tecnocracia; a universalização da educação; a estatização do ensino; a hierarquia dos saberes; a seleção
por aptidão para as funções do organismo social; o poder confiado aos melhores; a estratificação
social; os detentores do saber; o controle social; a necessidade da discussão coletiva da democracia; a tarefa democrática de todos os cidadãos; os atores sociais multifacéticos; o consentimento
ideal da democracia; a busca da eliminação das diferenças sociais e econômicas; a classe média
do conhecimento e as decisões coletivas; as práticas filosóficas coletivas; a pesquisa e avaliação
conscienciométrica dos líderes políticos; a evitação dos caudilhos culturais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo presencial virtude-carisma.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) eliminando qualquer indício de
manipulação consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da ignorância enciclopédica.
Tecnologia: as técnicas da Metodologia Científica; as técnicas políticas democráticas
realmente em favor do povo.
Voluntariologia: o voluntariado político.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politólogos.
Efeitologia: os efeitos recicladores da convivência com as diferenças.
Ciclologia: o ciclo ignorar-conhecer; o ciclo experienciar-compreender.
Enumerologia: os debates políticos substanciais; os debates políticos pertinentes; os debates políticos consistentes; os debates políticos lógicos; os debates políticos racionais; os debates políticos adequados; os debates políticos democráticos.
Binomiologia: o binômio poder político–consciência filosófica.
Interaciologia: a interação sofocracia-tecnocracia; a interação sabedoria-comedimento; a interação Cosmovisiologia-Cosmoeticologia.
Crescendologia: o crescendo autocognições evolutivas–depuração autocosmoética.
Trinomiologia: o trinômio platônico justiça-harmonia-virtude.
Polinomiologia: a defesa do acesso universal ao polinômio bens materiais–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos.
Antagonismologia: o antagonismo razão / ilusão; o antagonismo poder político / poder
econômico; o antagonismo poder político / privilégios materiais; o antagonismo teoria / prática;
o antagonismo Utopia / realidade; o antagonismo panaceia placebista / medicamento eficaz;
o antagonismo democracia / sofocracia.
Paradoxologia: o paradoxo do sábio ser o maior sabedor da extensão da própria ignorância.
Politicologia: a sofocracia; a tecnocracia; a intelectocracia; a argumentocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: as leis sociais.
Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia;
a neofilia; a cosmoeticofilia.
Maniologia: a sofomania.
Mitologia: o mito da caverna; o mito do rei filósofo; os mitos das utopias sociais.
Holotecologia: a politicoteca; a filosofoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a evolucioteca;
a mentalsomatoteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Politicologia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia;
a Holomaturologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Liberologia; a Lucidologia; a Discernimentologia; a Mesologia; a Etologia; a Civilizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência política; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens sofocraticus; o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens democraticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sofocracia teórica = o regime político idealizado, sendo aplicado atualmente, a partir da sabedoria; sofocracia futura = o regime político possível aplicado, em algum
momento, no porvir.
Culturologia: a cultura da Politicologia; a cultura da autorreflexão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sofocracia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência política: Politicologia; Neutro.
06. Curupira: Politicologia; Nosográfico.
07. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
08. Direito Minoritário: Sociologia; Neutro.
09. Distopia social: Sociologia; Nosográfico.
10. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
11. Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Poder ideológico: Autocogniciologia; Neutro.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

AS PESQUISAS E DISCUSSÕES SOBRE A SOFOCRACIA
PODEM TRAZER MAIORES ESCLARECIMENTOS À CONSCIÊNCIA POLÍTICA DAS PERSONALIDADES LÚCIDAS, HOMENS E MULHERES, JOVENS E PESSOAS MADURAS.
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Questionologia. Qual opinião você, leitor ou leitora, tem a respeito da sofocracia? Você
admite algum regime político assemelhado, no futuro, neste Planeta?
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SOGRA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sogra é a conscin, mãe do cônjuge, homem ou mulher, quase sempre figura de certa preponderância na família nuclear.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra sogra tem origem controversa. Apareceu no Século XI.
Sinonimologia: 1. Mãe da esposa; mãe do esposo. 2. Mãe da companheira; mãe do
companheiro.
Neologia. As duas expressões compostas sogra madura e sogra imatura são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Sogro. 2. Avô. 3. Madrinha. 4. Namorada do pai.
Estrangeirismologia: o Conviviarium compartilhado; a mother-in-law conciliadora do
grupo evolutivo; a belle-mère acolhedora dos netos e netas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortoconvivialidade grupocármica.
Coloquiologia: os filhos de minha filha meus netos são, os filhos do meu filho serão ou
não; o amor é lindo, a paixão é bela, gosto de minha sogra e amo a filha dela; o sograr; na casa
da sogra vale tudo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da grupocarmalidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os grupocarmopensenes; a grupocarmopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; o holopensene da convivialidade sadia; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade;
o holopensene da psicossomaticidade; o holopensene do acolhimento; o holopensene da interassistencialidade; a identificação das pressões holopensênicas.
Fatologia: a estigmatização da pessoa recém chegada à família; a condição da sogra autovitimizadora; o complexo relacionamento entre sogra e genro ou nora; os ganhos secundários
dos filhos decorrentes da falta de entrosamento entre a mãe e a eleita; a condição da sogra enquanto pau para toda obra; o doce olho-de-sogra; o brinquedo língua-de-sogra; as dificuldades
da convivência triangular; a função específica da sogra sendo babysitter; o papel lúcido e posicionamento apaziguador dos filhos nos primeiros conflitos dos cônjuges com a mãe; o bom senso para observar o mecanismo de relacionamento do jovem casal; o respeito pelas escolhas dos filhos;
a boa convivência, própria de pessoas alfabetizadas emocionalmente; a ética da família ao receber
provável novo membro; a ética pessoal de quem está adentrando ao novo grupo; a conquista do
espaço na nova família; o respeito mútuo necessário à convivialidade sadia; a satisfação da sogra
vendo, enquanto aliados, genro e nora, para juntos fazerem os filhos felizes; a maturidade de prevalência na convivência grupal; o acerto do pedido de desculpas nas relações familiares; o abertismo consciencial para rever o julgamento precipitado; o fato de ser sempre tempo de reconciliação; a reconciliação em etapas; os respingos da reconciliação; a maturidade consciencial oportunizando a reciclagem grupal; a mudança de paradigma de a sogra, genro e nora poderem fazer
a retratação em única vida; a condição de nora, genro e sogra serem amigos com quem poderão
contar; a gratidão da sogra à nora e genro pelos netos; a interassistencialidade efetiva; a convivialidade homeostática; o acerto grupocármico; o parentesco permanente da sogra, da nora e do genro por determinação civil; o 28 de abril, sendo o dia nacional da sogra; o autopacifismo.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Higiene Consciencial; o desassédio grupal secular; a presença energética da sogra no relacionamento do casal de
modo positivo; a megafraternidade; a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo familiar; o sinergismo grupal; o sinergismo da afetuosidade intrafamiliar; o sinergismo bem-estar íntimo–bem-estar grupal; o sinergismo catalítico da
interassistencialidade; o sinergismo dos pensenes de bem-estar mútuo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de a convivialidade sadia depender de ambas as partes; o princípio dos ajustes cármicos; o princípio de respeito ao próximo;
o princ pio “aconteça o melhor para todos”; o princípio da civilidade.
Codigologia: o Código Civil; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal
de Cosmoética (CGC) direcionando as decisões; o código pessoal vigente (CPV).
Teoriologia: a teoria da grupocarmalidade; a teoria da serialidade existencial; a teoria
da interprisão grupocármica; a teoria da recomposição evolutiva; a teoria da libertação evolutiva.
Tecnologia: a técnica da consciencioterapia; a técnica do conscienciograma; a técnica
da conscin cobaia; a técnica da recéxis; a técnica desassediante de exteriorização de energia
pelo nucalchacra e umbilicochacra; a técnica de agradecer a tudo e a todos; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de cosmovisão; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Discernimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio
Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Desassediologia.
Efeitologia: o efeito nocivo do relacionamento familiar conflituoso; o efeito das reciclagens intraconscienciais (recins); o efeito da recepção acolhedora; o efeito da primeira impressão
ao ser apresentado a alguém; o efeito do sorriso simpático; o efeito do aperto de mão caloroso;
o efeito do histórico de vida de cada conscin no novo relacionamento; o efeito da convivência
respeitosa entre os pares; o efeito da ética pessoal ao resolver os impasses da vida.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas em novos relacionamentos; as neossinapses oriundas do novo paradigma familiar.
Ciclologia: o ciclo familiar; o ciclo das trocas de papéis necessário à compreensão do
outro; o ciclo do aprendizado da consciência; o ciclo de relacionamentos éticos e educados; o ciclo evolutivo da consciência humana; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo da interprisão grupocármica.
Enumerologia: a sogra gentil; a sogra acolhedora; a sogra carinhosa; a sogra amiga;
a sogra tranquila; a sogra assistencial; a sogra ideal.
Binomiologia: o binômio ataque-defesa; o binômio desculpas-perdão; o binômio educação-respeito; o binômio imaturidade psicológica–desequilíbrio emocional; o binômio confiança–
–amizade consolidada; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação mãe-filha-filho; a interação pai-filha-filho; a interação sogra-nora-genro-netos; a interação pensênica entre pares; a interação energética familiar; a interação bem-estar pessoal–bem-estar grupal; a interação família nuclear–família consciencial.
Crescendologia: o crescendo apresentação-interação-comparações-aceitação; o crescendo sinceridade-autenticidade.
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Trinomiologia: o trinômio vítima-algoz-conciliador; o trinômio ofensa-orgulho-perdão;
o trinômio sogra-nora-filha; o trinômio sogra-genro-filha; o trinômio amizade-confiança-cumplicidade; o trinômio acolhimento-discernimento-aceitação.
Polinomiologia: o polinômio retratação-perdão-assistência-libertação.
Antagonismologia: o antagonismo imaturidade emocional / maturidade consciencial;
o antagonismo amor materno / amor conjugal.
Paradoxologia: o paradoxo de a nora hoje poder ser sogra amanhã.
Politicologia: a política de concessão do bem-estar ao outro; a política de conciliação;
a política do apaziguamento; a política do cooperativismo familiar; a discernimentocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a Lei N. 12.398, de 28.03.2011 estendendo aos avós o direito à visitação dos
netos; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço em prol do bem comum.
Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a intencionofilia; a familiofilia; a neofilia; a coerenciofilia.
Fobiologia: a monofobia; a gamofobia; a familiofobia; a cacorrafiofobia; a harpaxofobia; a grupocarmofobia; a penterofobia; a sociofobia; a mitofobia.
Sindromologia: a síndrome da mãe superproterora; a síndrome da mulher maravilha;
a síndrome do canguru; a síndrome do ninho vazio; a síndrome de Diógenes; a síndrome do pânico; a síndrome de Peter Pan.
Maniologia: a mania de sogra e nora se olharem com desconfiança.
Mitologia: o mito da sogra megera; o mito da eterna rivalidade entre mulheres; o mito
da primeira impressão; o mito de todo relacionamento entre sogra e nora ser delicado; o mito de
Édipo.
Holotecologia: a convivioteca; a agrilhoamentoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca;
a energossomatoteca; a eticoteca; a interassistencioteca; a ressomatoteca; a abjuncioteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Psicologia;
a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Seriexologia; a Heterassediologia; a Psicossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o sogro; o genro; o filho; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a sogra; a nora; a filha; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens intereassistentialis; o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens adultus; o Homo sapiens
perdonator; o Homo sapiens antimimeticus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens maturus;
o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: sogra imatura = aquela com baixa lucidez das responsabilidades grupocármicas e do papel pessoal na vida de filhos e netos; sogra madura = aquela com lucidez das
responsabilidades grupocármicas e do papel pessoal na vida de filhos e netos.
Culturologia: a cultura da recomposição grupocármica; a cultura da anticonflitividade;
a cultura da convivialidade sadia; a cultura do antissectarismo; a cultura da minimização de
conflitos e maximização da paz; a cultura da libertação.
Direito. A sogra é parente por afinidade e vínculo permanente mantendo-se mesmo com
o divórcio do casal. Segundo o Direito de Família e Sucessório, o Estado inclui direitos, deveres
e obrigações à sogra. É de grande importância ter conhecimento dos mesmos evitando, assim,
problemas presentes e futuros, com noras ou genros.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sogra, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
03. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
04. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
05. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Complicador: Experimentologia; Neutro.
10. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
12. Madrasta: Grupocarmologia; Neutro.
13. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
14. Rota de colisão: Conviviologia; Nosográfico.
15. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.

A COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA CONSANGUÍNEA E AGREGADOS SOGRA(O), NORA E GENRO FAVORECE A CONVIVIALIDADE SADIA E A CHANCE DA LIBERTAÇÃO DE GRILHÕES SECULARES DE INTERPRISÕES GRUPOCÁMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o relacionamento afetivo-familiar da sogra no grupocarma? Qual o saldo das autorreflexões?
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Filmografia Específica:
1. A Sogra. Título Original: Monster-in-Law; País: USA. Ano: 2005. Duração: 1h33min. Gênero: Comédia
Romântica. Idade: (censura)12 anos. Idioma original: inglês. Distribuidora: PlayArte, Diretor: Robert Luketic, Elenco: Adam Scott, Jane Fonda, Jennifer Lopez, Michael Vartan, Monet Mazur, Wanda Sykes, Will Arnett, Lorenzo Caccialanza, Monica Guiza, Jimmy Jean-Louis. Sinopse: A vida amorosa de Charlotte é reduzida a série interminável de encontros cegos desastrosos, até conhecer o homem perfeito, Kevin. Infelizmente, a mãe impiedosa fará qualquer coisa para
destruir o relacionamento da filha.
Bibliografia Específica:
1. Grinberg, Abrahão & Grinberg, Bertha; Sogras e Noras: Aprendendo a Conviver; trad. Bernadette Siqueira Abraão; 316 p.; 39 caps.; 26 relatos; 10 enus.; 1 apêndice; 21 x 14 cm; br.; Rosa dos Tempos; São Paulo, SP; 1993;
páginas 1 a 316.
Webgrafia Específica:
1. Baroni, Luciana Campregher Doblas; Sogra é Parente por Afinidade com Vínculo Permanente; Boletim
de Notícias ConJur; Seção: Ligação Eterna; 1 microbiografia; 28.04.2011; PUC Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http
s://sogra-parente-afinidade-mantem-vinculo-mesmo-fim-casamento>; acesso em: 29.03.16; 15h41.
2. Sampaio, Juliana; Pela Destruição do Mito da Sogra Megera; Artigo; Revista Trip Uol.com; Seção: Comportamento / A Sogra Megera Datou; 1 enu.; 09.02.2009; disponível em: <http://revistatrip.uol.com.br/tpm/pela-destrui
cao-do-mito-da-sogra-megera>; acesso em: 15.02.16; 16h28.
3. Super Interessante.com; Redação; Por que Sogras têm Má Fama?: Até mesmo Afrodite, a Deusa do Amor,
já fez às vezes de Sogra Má; Revista on line; Artigo; Seção: História; 30.04.2005; atualizado em 31.10.2016; disponível
em:<http://super.abril. com. br/historia/por-que-sogras-tem-ma-fama>: acesso em 15.02.16; 20h37.

M. A.

Enciclopédia da Conscienciologia

21032

SOLICITUDE COTIDIANA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A solicitude cotidiana é o ato de solidariedade espontânea efetivado naturalmente em meio à rotina diária, em prol de outras conscins, conhecidas ou desconhecidas, no
qual a benignidade teática gera bem-estar convivencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra solicitude provém do idioma Latim, sollicitudo, “cuidado; inquietação; solicitude”. Surgiu no Século XV. O termo cotidiano deriva do mesmo idioma Latim, quotidianus, “de todos os dias; diário”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Prestimosidade costumeira. 02. Gentileza cotidiana. 03. Cortesia
rotineira. 04. Afabilidade habitual. 05. Obsequiosidade usual. 06. Polidez diária. 07. Civilidade
teática. 08. Urbanidade vivida. 09. Delicadeza convivencial. 10. Zelo interconsciencial.
Neologia. As duas expressões compostas solicitude cotidiana vistosa e solicitude cotidiana discreta são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Assedialidade cotidiana. 2. Deseducação cotidiana. 3. Indiferença
interconsciencial. 4. Desleixo convivencial. 5. Alheamento consciencial.
Estrangeirismologia: o esprit de finesse; a awareness cosmoética.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia Cosmoética Aplicada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene da megafraternidade instalado e sustentado; a autopensenização focada nas demandas interassistenciais; a quebra do monoideísmo patopensênico através do impacto de singelo gesto cortês; o ato solícito capaz de promover desassédios ao incitar a mudança positiva de bloco autopensênico.
Fatologia: a solicitude cotidiana; a valorização dos atos gentis; as boas ações diárias; as
atitudes de carinho e respeito; a iniciativa solidária e voluntária; a miniextrapauta assistencial;
o atilamento quanto à identificação das carências de auxílio; a sensibilidade às necessidades alheias; o ato de olhar para fora de si; a cooperação desinteressada; a prestação de ajuda não remunerada; a excelência no atendimento às obrigações pessoais e funcionais; a prestatividade no trato
interpessoal; o altruísmo pragmático; a demonstração de disponibilidade e hiperacuidade interassistencial; o sinal evidente de interesse, atenção e consideração pelos demais; a maturidade consciencial explicitada em atos cosmoéticos sutilíssimos; o autodesconfiômetro calibrado; o acatamento dos heterolimites evitando condutas intrusivas; a quebra do gelo; a abertura à interlocução;
a reciprocidade afetiva descompromissada; o conforto afetivo gerado nos envolvidos; a coerência
etológica da conscin afeita à interassistencialidade consciencial; o prazer em ser útil; o senso de
utilidade pessoal; os autobenefícios hauridos nas práticas solícitas rotineiras em favor de outros.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ação inspirada
por amparadores extrafísicos; a hiperacuidade multidimensional para identificação de requisições
interassistenciais provenientes de consciexes amparadoras; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a abordagem solícita aparentemente casual promovendo rapport, doações energéticas
e heterodesassédios.

Enciclopédia da Conscienciologia

21033

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo boa vontade–boa intenção–discernimento cosmoético;
o sinergismo disponibilidade interconsciencial–hiperacuidade multidimensional–prontidão interassistencial; o sinergismo presteza colaborativa–energização sadia–heterodesassédio discreto.
Principiologia: o princ pio popular “fazer o em faz em”; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da evolução interassistencial;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: os códigos cerimoniais e protocolares de cada cultura; os códigos de etiqueta; o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo o limite das mordomias.
Tecnologia: a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicada à Conviviologia Interassistencial; a técnica assistencial do mimo energético; a técnica do gueixismo mútuo na dupla
evolutiva; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas conscienciométricas; as paratécnicas assistenciais; a técnica da omissão superavitária.
Voluntariadologia: o voluntariado cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito bumerangue dos atos altruístas; os efeitos da práxis prestimosa na
criação de empatias e fortalecimento de amizades; os efeitos revigorantes da assistência bem
realizada; os efeitos educativos da ação exemplar; o efeito multiplicador do gesto simpático; os
efeitos evolutivos sinérgicos das intercooperações evolutivas; os efeitos salutares da atmosfera
convivencial harmônica; os efeitos autevolutivos do repertório de comportamentos cosmoéticos.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses cosmoéticas da interassistencialidade
multidimensional cotidiana.
Ciclologia: a alternância situacional no ciclo assistente-assistido; o discernimento assistencial no ciclo hora de atuar–hora de omitir; a tentativa fraterna de instalação do ciclo estímulo
positivo–resposta harmônica; a destreza energética no ciclo assim-desassim; a dosagem cosmoética no ciclo doação-recepção; o atilamento proexológico no ciclo recebimento-retribuição;
o saldo multiexistencial no ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: o ato de agradar; o ato de mimosear; o ato de favorecer; o ato de encorajar; o ato de proteger; o ato de nutrir; o ato de servir.
Binomiologia: o binômio assistente afável–assistido abordável; o binômio metafórico
peito aberto–porta aberta; o binômio finesse cosmoética–tato interassistencial; o binômio troca
de gentilezas–permutas afetivas; a dosificação inteligente do binômio tacon-tares; o binômio admiração-discordância; o binômio autodesassédio-heterodesassédio.
Interaciologia: a interação boas maneiras–interassistencialidade; a interação autocosmovisão multidimensional–autodiscernimento evolutivo.
Crescendologia: o crescendo na aquisição do senso universalista.
Trinomiologia: o trinômio boa educação–boa conversa–boa convivência; o trinômio
bem-intencionado–bem-visto–benquisto; o trinômio fácies empática–sorriso franco–olhar amigável; a autovigilância profilática ao trinômio irritação-indelicadeza-inassistência; o corte cosmoético do trinômio semblante carregado–desvio do olhar–cara virada; o trinômio interassistencial
acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio bem-estar–felicidade–saúde.
Polinomiologia: o autofraternismo explicitado pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto;
o hábito do polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença.
Antagonismologia: o antagonismo fisionomia empática / carranca; o antagonismo olhar
de fraternidade / olhar glacial; o antagonismo estender as mãos / voltar as costas; o antagonismo solicitude cosmoética / mesura demagógica; o antagonismo cortesia / bajulação; o antagonismo reverência sincera / mesura dissimulada; o antagonismo traquejo social / gafe.
Paradoxologia: o paradoxo do auxílio aparentemente simples capaz de gerar grandes
resultados cosmoéticos.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial; a lei da ação e reação; a lei do retorno positivo.
Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a voluntarioteca; a etiquetoteca; a eticoteca; a cosmoeticoteca; a paradireitoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Conviviologia;
a Interaciologia; a Autocriticologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência abordável; a conscin bem criada; a conscin benfazeja; a pessoa solícita; a pessoa prestativa; a conscin representante dos amparadores extrafísicos.
Masculinologia: o benfeitor; o bom samaritano; o generoso; o caridoso; o beneficente;
o solidário; o protegedor; o tenepessista; o conscienciólogo; o bombeiro consciencial.
Femininologia: a benfeitora; a boa samaritana; a generosa; a caridosa; a beneficente;
a solidária; a protegedora; a tenepessista; a consciencióloga; a bombeira consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens benignus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens
donator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: solicitude cotidiana vistosa = o ato de solidariedade espontânea realizado
de maneira explícita, evidente, notado invariavelmente por todos os circunstantes; solicitude cotidiana discreta = o ato de solidariedade espontânea realizado de maneira comedida, silenciosa, notado somente por observador atento.
Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da Interassistenciologia
Parapsíquica Cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, a solicitude cotidiana pode apresentar-se em
2 tipos básicos:
1. Prevista: a ação prevista nos códigos culturais da boa educação, tal qual fórmula
comportamental preestabelecida; as regras de convivência; o dever cultural; a norma social;
a obrigação cidadã.
2. Inusitada: a ação inabitual nas culturas em geral, derivada da autoconscientização
pessoal e / ou grupal quanto às sutilezas da interassistencialidade evolutiva; as claúsulas cosmoéticas autoimpostas; os deveres cosmoéticos despercebidos pela maioria populacional.
Manifestação. Concernente à Holossomatologia, o ato solícito pode ser classificado, por
exemplo, em 4 categorias de manifestação predominante, listadas em ordem funcional:
1. Somática: a ação motora assistencial.
2. Energossomática: a emissão energética balsâmica e revigoradora.
3. Psicossomática: o acolhimento afetivo e acalentador.
4. Mentalsomática: o aporte intelectual e / ou parapsíquico.
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Solicitudes. De acordo com a Etologia Assistencial, eis, em ordem alfabética, 35 exemplos de solicitudes observadas na vida diária, seja por gentileza ou em resposta à necessidade
alheia entrevista, realizadas em favor de conhecidos ou estranhos, deliberadas pelo autodiscernimento cosmoético do agente:
01. Aconchego: obter e assentar artefato otimizador do conforto físico de alguém.
02. Agradecimento: verbalizar o reconhecimento pelos préstimos recebidos.
03. Arrumação: reorganizar o local público usufruído para os futuros utilizadores.
04. Assento: liberar o lugar em ambiente ou transporte público.
05. Banheiro: deixar em bom estado para o próximo usuário.
06. Carona: oferecer prestativamente.
07. Coffee-break: compartilhar dando passagem à mesa de guloseimas.
08. Deambulação: favorecer a movimentação dando suporte firme e seguro.
09. Desassédio: iscar consener da psicosfera da conscin vítima.
10. Elevador: segurar brevemente a porta para o apressado.
11. Elogio: mencionar sincera e justificadamente.
12. Energias: patrocinar aporte energético salutar e revitalizante.
13. Entrada: respeitar a prioridade de quem sai, aguardando.
14. Escuta: disponibilizar-se de maneira atenta, paciente e com silêncio respeitoso.
15. Farol: baixar ao cruzar veículo.
16. Fila: ceder a vez em momento oportuno.
17. Holopensene: contribuir para a assepsia e expansão.
18. Informação: fornecer precisa e didaticamente, sem atropelos.
19. Limpeza: participar na retirada de sujeira acidental feita por outro.
20. Lixo: recolher o jogado ou esquecido inadvertidamente por outrem.
21. Migalhas: limpar para manter a higiene ambiental.
22. Mimo: presentear algo utilitário em qualquer tempo.
23. Neoideia: doar aparte ideativo inovador para a gescon alheia.
24. Objeto: pegar o caído e o devolver ao proprietário.
25. Palavras: pronunciar as alentadoras e esclarecedoras em circunstância precisa.
26. Pedaço: renunciar ao maior ou último de alimento repartido.
27. Peso: carregar a bagagem ou segurar pertences, quando sentado, para o dono de pé.
28. Porta: abrir, parar e deixar passar à frente.
29. Recepção: cercar o recém-chegado de atenções hospitaleiras.
30. Refeição: preparar caprichosamente ou financiar.
31. Rótulo: ler em voz alta para comprador com baixa acuidade visual.
32. Rua: auxiliar a atravessá-la.
33. Saudação: acenar gentilmente, olhos nos olhos, com sorriso franco.
34. Socorro: prontificar-se diante de situação emergencial.
35. Trânsito: dar passagem para carros e / ou pedestres.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a solicitude cotidiana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Beneficência: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
07. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Liturgia natural: Intrafisicologia; Neutro.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Permutabilidade Interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A SOLICITUDE COTIDIANA É A POSTURA DE EMPENHO
ZELOSO PELO BEM-ESTAR ALHEIO, FRUTO DA LUCIDEZ
QUANTO ÀS REPERCUSSÕES BENÉFICAS E VANTAJOSAS
DA GERAÇÃO DE CLIMA INTERCONSCIENCIAL SADIO.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, as práticas solícitas são hábito rotineiro?
Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Braga, Rosana; O Poder da Gentileza: O Modo como você trata as Pessoas determina quem você é!; 128
p.; 10 caps.; 6 refs.; 23 x 16 cm; br.; Qualymark; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 1 a 5, 7 a 40 e 57 a 65.
2. Forni, P. M.; Pessoas Gentis são mais Felizes: Como Agir quando alguém é Grosseiro com você (The
Civility Solution); trad. Alexandre Rosas; 240 p.; 2 seções; 10 caps.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 33 refs.; 20,5 x 13 cm; br.;
Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 15 a 18, 21 a 53 e 55 a 84.
3. Kalil, Gloria; Chic[érrimo]: Moda e Etiqueta em Novo Regime; revisora Márcia Duarte; 256 p.; 6 caps.;
30 ilus.; 22 refs.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Códex; São Paulo, SP; 2004; páginas 30, 31 e 40 a 51.
4. Thaler, Linda Kaplan; & Koval, Robin; O Poder da Gentileza: Descubra como a Simpatia e a Delicadeza
podem Transformar sua Vida (The Power of Nice); revisores José Tedein; Masé Sant’Anna; & Sérgio Bellinello Soares;
trad. Sonia Coutinho; 138 p.; 10 caps.; 18 refs.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 11 a 25 e 127
a 130.
5. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 396, 403, 417, 418,
420 e 424.

A. L.
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SOLIDÃO AUTASSEDIANTE
(AUTOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A solidão autassediante é o estado, caráter, impressão ou sensação patológica de a conscin, homem ou mulher, manter aversão ao isolamento, ao afastamento do mundo
exterior e exacerbado sentimento de separação, capaz de enfraquecer a própria condição energética, emocional e intelectual.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo solidão deriva do idioma Latim, solitudo, “solidão; retiro; desamparo; abandono”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio,
e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Solidão autoperturbadora. 2. Isolamento autassediante. 3. Solidão
autobsediante. 4. Solidão patopensênica. 5. Solidão doentia; solidão patológica. 6. Solidão baratrosférica.
Neologia. As 3 expressões compostas solidão autassediante, minissolidão autassediante
e megassolidão autassediante são neologismos técnicos da Autoconviviologia.
Antonimologia: 1. Solidão profícua. 2. Solidão cosmoética. 3. Solidão autodessasediadora. 4. Solidão autorganizada. 5. Solidão cosmovisiológica. 6. Solidão autolúcida.
Estrangeirismologia: a falta de know-how evolutivo; o existentiale vacuum; o blackout
da razão; o modus vivendi errôneo; o taedium vitae.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento
quanto à holomaturescência da autoconvivialidade.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste solidão multidimensional. Jamais estamos sós. Ninguém existe só. Solidão: ignorância plena. Solidão: interassistência ausente. Solidão: irrealidade, imaginação. Solidão: ilogicidade, acriticismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiautoconvivialidade; os egopensenes; a egopensenidade; os contrapensenes; a contropensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os hedonopensenes;
a hedonopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a autopensenização carregada no
sen; o bagulho pensênico; a necessidade do holopensene pessoal cosmoético; a ausência do conviviopensene; a autointoxicação pensênica; o dúbio pensene; o pensene incoerente; a recin prioritária favorecendo o holopensene pessoal da ortopensenidade na auto e na interconvivialidade.
Fatologia: a solidão autassediante; o isolamento fomentador da angústia no fóbico social; o temor em estar só; o vazio existencial; os interrelacionamentos superficiais; a evitação da
experiência subjetiva; a insatisfação quanto aos relacionamentos sociais; a incompletude; a indeterminação; a incerteza presente no âmago da solidão; o estranhamento em si; o abismo do autodesamparo; a falta de orientação existencial pessoal; a autoinquietação; o autabandono; a necessidade de autorreflexões profundas sobre o valor da vida; a autopesquisa favorecendo o mergulho
na intraconsciencialidade; as reciclagens facultando o resgate da própria essência; o ato de dar
sentido ao autoconvívio; o cuidado com o outro; a experiência do isolamento existencial profícuo.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a urgência no mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o estudo da paragenética pessoal; a recupe-
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ração de cons; a descoincidência vígil; a projetabilidade lúcida (PL) revelando a inexistência da
solidão; o acesso ao amparador extrafísico de função da tenepes; a exteriorização energética assistencial e cosmoética durante a prática diária da tenepes; as retrocognições elucidativas; as vivências multidimensionais corroborando a inexistência de solidão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo predisposição à autocrítica–predisposição à autorreciclagem; o sinergismo transparência-autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo patológico
retraimento consciencial–isolamento social; o sinergismo dos trafores pessoais aliados à superação da solidão.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade contínua; a ausência do princípio
da convivência fraterna; o princípio teático da descrença; o princípio de ninguém evoluir sozinho; as múltiplas distorções nos princípios e normas do convívio social; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a lisura no princípio de fazer o melhor do melhor possível; o princípio da
inseparabilidade grupocármica; o principio da afinidade; o princípio de nada substituir o esforço pessoal.
Codigologia: o código de conduta pessoal regendo os sentimentos pessoais; a necessidade de redigir e colocar em prática o código pessoal de Cosmoética (CPC); a atualização do
código pessoal de competência nas interrelações conscienciais.
Teoriologia: a teoria da extinção das emoções animalizadas no curso da evolução consciencial; a teoria do descarte do imprestável; a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria da interassistencialidade; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do mapeamento pensênico; a técnica das 50 vezes mais; a técnica de nenhum dia sem escrita; a técnica de 21 dias sem reclamar;
as técnicas energéticas restaurando o equilíbrio holossómático.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico alavancando a maturidade intraconsciencial
pessoal; a evitação das distorções comunicativas no exercício do voluntariado conscienciológico;
as oportunidades de desenvolver a comunicabilidade e a sociabilidade sadia a partir do voluntariado interassistencial; o voluntariado conscienciológico possibilitando a catalisação da reciclagem do temperamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil
(IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito do EV no auxílio às reciclagens pessoais; os efeitos acumulativos
do tempo bem aplicado; o efeito do autenfrentamento do malestar gerando bem-estar; o efeito
autodestrutivo da negação da realidade multidimensional; o efeito das palavras escritas; os efeitos benéficos da autopesquisa; os efeitos do parapsiquismo nas interrelações conscienciais.
Neossinapsologia: a inibição pessoal interditando a aquisição de neossinapses; as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as neossinapses formadas pelos posicionamentos cosmoéticos; as neossinapses geradas pelas retrocognições; as neossinapses patrocinadas pelos amparadores facilitando a recuperação de cons.
Ciclologia: o ciclo isolamento existencial–superação do isolamento; o ciclo decisão-ação; o ciclo retributivo receber-dar-receber; o ciclo vicioso da solidão; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a solidão patológica; a solidão pesadelar; a solidão mortificante; a solidão improdutiva; a solidão depressiva; a solidão lacrimejante; a solidão autovitimizadora.
Binomiologia: o binômio intimidade-solidão; o binômio crise-crescimento; o binômio
autesforço-persistência; o binômio solidão-melancolia; o binômio subjetividade-solidão; o binômio solidão-paixão.
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Interaciologia: a interação autassédio-autovitimização; a interação inteligência evolutiva-autorreflexão periódica; a preponderância patológica do psicossoma na interação psicossoma-mentalsoma; a interação solidão autassediante–isolamento; a ausência da interação afetiva
amor-amizade.
Crescendologia: o crescendo do isolamento por influência do ego; o crescendo autopesquisístico em busca de autossuperações; o crescendo erro-correção-acerto; o crescendo autorreciclagem-autexemplarismo; o crescendo solidão humana patológica–autodesempenho assistencial cosmoético; a aparente solidão do crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio antievolutivo culpa-vergonha-acomodação; o trinômio crise-reflexão-recin; o trinômio insegurança–autodefesa egoica–agressividade; o trinômio melindres-ressentimentos-mágoas impossibilitando a superação das interprisões grupocármicas; o trinômio
poder-prestígio-posição; o trinômio concentração-atenção-lucidez.
Polinomiologia: o polinômio ignorância-insegurança-medo-controle-competição; o polinômio fechadismo-imperceptibilidade-negligência-abstração; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio-autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo timidez / diálogo; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo medo
/ coragem; o antagonismo solidão autassediante / criação; o antagonismo solidão / acolhimento;
o antagonismo solidão / assistência; o antagonismo assédio / amparo.
Paradoxologia: o paradoxo da solidão na Era Digital; o paradoxo da solidão da globalização; o paradoxo de a consciência necessitar desapegar-se do próprio egão; a condição paradoxal de a consciência optar pela própria obnubilação.
Politicologia: a meritocracia; a egocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a argumentocracia; a assediocracia; a democracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais; a lei do retorno; a lei
do menor esforço antievolutivo; a lei da Conviviologia; a lei da reeducação evolutiva; as leis reguladoras da autoconvivialidade sadia.
Filiologia: a sociofilia; a pesquisofilia; a anticriticofilia; a conviviofilia; a emocionofilia;
a autopesquisofilia; a neofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a verbaciofobia; a conviviofobia; a lucidofobia; a isolofobia; a interassistenciofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome do negativismo; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome
do estrangeiro (SEST); a síndrome do avestruzismo; a síndrome da onipotência; a síndrome da
patopensenidade; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a egomania; a mania de se destacar a qualquer custo; a subcerebromania;
a nostomania; a videomania; a flagiciomania; o combate à nostomania; a autassediomania;
a egomania; a mania de disfarçar o orgulho; a mania de perfeição (perfeccionismo).
Mitologia: o mito da aceitação social absoluta; o mito de o outro ser a causa do sofrimento pessoal; o mito da independência absoluta; o mito da perfeição; o mito da solidão; o mito
da evolução fácil; a queda do mito da solidão.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a pesquisoteca;
a socioteca; a egoteca; a psicoteca; a somatoteca; a grupocarmoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconviviologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia; a Geneticologia; a Vivenciologia;
a Energossomatologia; a Cogniciologia; a Temperamentologia; a Sociometria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin insegura; a conscin imatura; a conscin emocional; a isca humana
inconsciente; a eterna vítima; a personalidade antissocial; a pessoa sem amigos; a pessoa solitária;
a conscin autoconflitiva.
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Masculinologia: o solitário; o aposentado; o insociável; o unipessoal; o irrepartível;
o melancólico; o psicossomático; o vitimizado; o romântico; o adultescente; o inamistoso; o magoado; o tímido; o impaciente; o superficial; o inadaptado; o sociofóbico; o orgulhoso; o arrogante; o carente; o ansioso; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a solitária; a aposentada; a insociável; a unipessoal; a irrepartível; a melancólica; a psicossomática; a vitimizada; a romântica; a adultescente; a inamistosa; a magoada;
a tímida; a impaciente; a superficial; a inadaptada; a sociofóbica; a orgulhosa; a arrogante; a carente; a ansiosa; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens pessimista; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens solus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissolidão autassediante = a da conscin isolada dos amigos e familiares em função de trabalho, incapaz de manter-se produtiva; megassolidão autassediante = a da
conscin em total isolamento autoimposto incapaz de manter convívio saudável consigo e com as
demais consciências.
Culturologia: a cultura da emocionalidade; a cultura da autodestruição; a cultura patológica das celebridades; a cultura materialista; a cultura do supérfluo; a cultura digital.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a solidão autassediante, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autassédio latente: Parapatologia; Nosográfico.
03. Generalização autassediante: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
06. Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
07. Longevidade desaproveitada: Perdologia; Nosográfico.
08. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Saudade da volitação: Paraconviviologia; Neutro.
13. Segredo: Cosmoeticologia; Neutro.
14. Tédio: Parapatologia; Nosográfico.
15. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.

A SOLIDÃO AUTASSEDIANTE INEXISTE PARA A CONSCIN
ALERTA QUANTO À INTERDEPENDÊNCIA MULTIDIMENSIONAL, CAPAZ DE VALORIZAR O EMPREGO DO EGOCARMA
SADIO NO TRABALHO INTERASSISTENCIAL POLICÁRMICO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a solidão autassediante? Quais técnicas utilizou para superar tal condição?
Bibliografia Específica:
1. Fromm, Erich; A Arte de Amar (The Art of Loving); pref. Ruth Nanda Anshen; trad. Milton Amado; 126
p.; 4 caps.; 1 microbiografia; 1 nota; 21 x 13,5 cm; br.; 4ª Ed.; Editora Itatiaia; Belo Horizonte, MG; 1964; página 27.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 856 a 885.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 318.

O. G. A.

Enciclopédia da Conscienciologia

21042

SOLIDÃO PROFÍCUA
(AUTOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A solidão profícua é a condição de autolucidez, discernimento e harmonia
intraconsciencial vivenciada pela conscin, homem ou mulher, quando temporariamente isolada do
convívio social, ou mesmo em meio a outras pessoas, atuando na interassistência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo solidão deriva do idioma Latim, solitudo, “solidão; retiro; desamparo; abandono”. Apareceu no Século XVI. A palavra profícua provém igualmente do idioma Latim, proficus, “aproveitável; útil; vantajoso”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Solidão produtiva. 2. Solitude engrandecedora. 3. Solidão interassistencial. 4. Isolamento benigno. 5. Insulamento ortopensênico. 6. Autoisolamento homeostático.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo solidão: maxissolidão; megassolidão; minissolidão; pseudossolidão; solitária; solitário; solito; solitude.
Neologia. As 3 expressões compostas minissolidão profícua, maxissolidão profícua
e megassolidão profícua são neologismos técnicos da Autoconviviologia.
Antonimologia: 1. Solidão desoladora. 2. Solitude egoica. 3. Isolamento autassediante. 4. Isolamento antirreflexivo. 5. Insulamento patopensênico. 6. Autoisolamento nosográfico.
7. Fechadismo consciencial.
Estrangeirismologia: o modus operandi amplificador da autopercepção e da parapercepção; o pit stop evolutivo; o upgrade intraconsciencial; o momentum evolutivo especial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à auto e heteroconvivência evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – A solidão
inexiste. Há isolamentos supervantajosos.
Coloquiologia. A expressão da cultura popular: − Antes só ao invés de mal acompanhado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconvivialidade; o holopensene da interconvivialidade multidimensional; os harmonopensenes; a harmopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; os autopatopensenes; a autopatopensenidade; a ortopensenidade na autoconvivialidade e na interconvivialidade; a afinidade pensênica na interação conscin-consciex.
Fatologia: a solidão profícua; a manutenção da autolucidez, do discernimento e da harmonia intraconsciencial na condição de autoisolamento; o isolamento temporário deliberado
e necessário; o isolamento circunstancial; o momento assistencial específico; a assistência anônima; o solilóquio; a satisfação íntima do estar consigo mesmo; a disponibilidade assistencial sem
esmorecimento; a singularidade da consciência; a autonomia consciencial; a auto e a heteroconvivência acolhedora; a serenidade interior; o autoposicionamento frente à vida; a homeostase intraconsciencial enquanto agente da autoconfiança e da autossegurança; a ausência de foco proexológico gerando o vazio existencial; a sensação de abandono e da vida sem sentido, caracterizando
a patologia da pseudossolidão; o autismo social; o enclausuramento do morador urbano no próprio domicílio; o autaprisionamento à comunicação digital; a solidão latente, despercebida; as
posturas sustentadoras do despercebimento; a solidão a 2 do casal egocentrado; o abertismo consciencial a 2 da dupla evolutiva; o uróboro introspectivo; o protagonismo da própria existência na
autoimperturbabilidade; a autorreflexão realinhando a proéxis; o olhar-se de frente; a autescuta
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aguçada e pacienciosa; o momento propício à expansão da autopercepcão; a autoafeição; o sentimento de completude; a autocompreensão ampliada e aprofundada; a parada oportuna de autorrevisões; as redefinições no gerenciamento da vida intrafísica; os ajustes na bússola consciencial; a qualificação da assistencialidade; as sutilezas nas reconciliações; a imersão solitária
e profícua do cientista ou do inventor no laboratório de pesquisas; o oceanógrafo submerso a investigar a vida marítima; o isolamento do agricultor empenhado no cultivo da terra; os trafores
reconhecidos e valorizados, na prática; a prevalência dos trafares induzindo a conscin às distrações e distorções postergadoras da autorreflexão; a megafraternidade presente na interatividade
entre os princípios conscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o encapsulamento energético interassistencial; o aguçamento da autopercepção evidenciando a autoparapercepção; a projetabilidade lúcida revelando a inexistência
da solidão; a escolha autoconsciente cosmoética definindo a comunicabilidade sadia nas interrelações multidimensionais; a vida consciencial interdimensional; a interconvivialidade; a acessibilidade aos amparadores extrafísicos; a quietude íntima no emergir do parapsiquismo; a autoconectividade ao fluxo do Cosmos instigada pela solidão profícua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoafeição-autoconvivência; o sinergismo harmonia íntima–convivialidade sadia; o sinergismo solidão profícua–autequilíbrio–ganhos evolutivos–aceleração da História Pessoal.
Principiologia: a inevitabilidade do princípio da convivialidade embasando a evolução;
o princípio evolutivo fundamental do domínio das energias conscienciais; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) revelando a natureza das interações; o autoisolamento indispensável e o aprimoramento da heteroconvivialidade incluídos no código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria das interrelações multidimensionais; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de autassistencialidade; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas de convivência sadia; a técnica do autenfrentamento.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico, por vezes em tarefa isolada na Instituição Conscienciocêntrica (IC), atento à paraconvivialidade multidimensional interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da diferenciação
pensênica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborátório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos visíveis e invisíveis da paraconvivialidade; o efeito do afastamento social programado na condição de estratégia para autorrevisões; o efeito da persistência
na manutenção da escolha; o efeito da autorreflexão na reciclagem intraconsciencial (recin);
o efeito imediato da renovação interior aumentando o fluxo da demanda assistencial; os efeitos
da paragenética na condição do abertismo ou do fechadismo consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses originadas pelas reflexões; as neossinapses conquistadas na vivência da autoconvivialidade sadia; o aumento de neossinapses autevolutivas na
Assistenciologia; as neossinapses geradas a partir do isolamento autorreciclador.
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Ciclologia: o ciclo vicioso das nostalgias evocadoras; o ciclo produtivo das autorreflexões habituais; o ciclo autoconsciencioterápico da autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação exigindo introspecão produtiva.
Binomiologia: o binômio solidão profícua–ganhos evolutivos; o binômio harmonia íntima–amparabilidade; o binômio desarmonia interior–assedialidade; o binômio realidade-pararrealidade; o binômio evolutivo extroversão-paraextroversão; o binômio antievolutivo melin-melex.
Interaciologia: a interação solidão interassistencial–multidimensionalidade; a interação autocognição-autocompreensão; a interação domínio energético–equilíbrio psicossomático–
–higidez pensênica.
Crescendologia: o crescendo solidão humana patológica–autodesempenho assistencial
cosmoético; o crescendo superação intraconsciencial–capacidade interassistencial; o crescendo
individualidade-grupalidade-paragrupalidade; a aparente solidão do crescendo tenepes-ofiex;
o crescendo evolutivo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-homineconvivialidade;
o trinômio autorrecolhimento-autorreflexão-autorreconfiguração; o trinômio autopesquisa-experimento-teática; o trinômio interagir-comunicar-esclarecer; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio realidade intraconsciencial–realidade intrafísica–realidade
multidimensional.
Polinomiologia: o polinômio solitude-aquietação-introspecção-amparalidade-inspiração; o polinômio autorrecolhimento-paraolhos-paraouvidos-paraexposição-paraintervenção.
Antagonismologia: o antagonismo solidão salutar / solidão insalutífera; o antagonismo
autorreflexão / autoirreflexão indefensável; o antagonismo autoconsciencialidade homeostática
/ autoinconsciencialidade; o antagonismo autoquestionamento / autorruminação; o antagonismo
autoafeição / autenjeitamento.
Paradoxologia: o paradoxo do se estar a sós, mas bem acompanhado; o paradoxo da
pessoa sentir-se abandonada em meio à multidão; o paradoxo da eremitania urbana.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmocracia; a projeciocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei da singularidade consciencial; a lei da afinidade interconsciencial;
a lei do maior esforço evolutivo na opção e manutenção do autoisolamento oportuno.
Filiologia: a grupofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a antropofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a neofilia.
Fobiologia: a autossuperação do medo da solidão; a autofobia; a prática da interconvivialidade na eliminação da antropofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do autismo (autocarceragem); a evitação da
síndrome do ostracismo; a prevenção da síndrome da autoinsegurança; a autossuperação da síndrome do pânico; o descarte da síndrome do exclusivismo; a síndrome do vazio existencial suplantada pelo autempreendedorismo evolutivo; a síndrome do ninho vazio substituída pelo trabalho voluntário.
Maniologia: a substituição da nostomania pela alegria de viver; a dromomania cedendo
espaço à itinerância docente.
Mitologia: a queda do mito de a solidão ser a pior companhia; o mito falacioso da solidão enquanto essência do ser humano.
Holotecologia: a convivioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a egoteca; a energoteca;
a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca; a experimentoteca; a ortopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconviviologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Comunicologia; a Interaciologia; a Interdimensiologia; a Parapercepciologia; a Autexperimentologia; a Interassistenciologia; a Autoproexogramologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin desassediadora; a conscin autequilibrada; a consciência intrafísica solitária.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autodecisor; o atacadista
consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o intelectual; o evoluciente; o exemplarista;
o escritor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o serenauta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a aclopamentista; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a atacadista
consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a intelectual; a evoluciente; a exemplarista;
a escritora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a serenauta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens solus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens inconvivator; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissolidão profícua = a condição do pesquisador ao realizar a técnica
da autorreflexão de 5 horas; maxissolidão profícua = a condição do pesquisador em imersão de
72 horas no laboratório radical da Heurística (Serenarium); megassolidão profícua = a condição
do pesquisador lúcido, ao empregar a técnica do trabalho intelectual antelucano, diária, durante
longo período da vida humana.
Culturologia: a substituição da cultura do sofrimento da solidão (patologia) pela cultura do soerguimento da razão (homeostasia); a insubmissão à cultura do enaltecimento da melancolia; a cultura da valorização da vida.
Vivências. Com base na Intrafisicologia, eis, por exemplo, alfabeticamente ordenadas,
10 vivências contextualizadas na condição de solidão proficiente:
01. Autexperimento: o pesquisador no laboratório conscienciológico durante autexperimento.
02. Circunspecção: o neurocirurgião circunspecto analisando minuciosiosamente prontuários de pacientes a serem submetidos a cirurgias de alta complexidade.
03. Dedicação: o jovem dedicado às pesquisas na Internet e recolhido à oficina improvisada, no afã de viabilizar invento tecnológico, idealizado como útil à Socin.
04. Desvelo: a mãe insone, em desvelo pelo filho doente, por noites a fio.
05. Empenho: o restaurador de livros empenhado na recuperação de obra literária, rara, bastante danificada.
06. Perscrutação: o morador urbano aproveitando a calma do feriadão, com ruas desertas, para perscrutar, deslindar e apreciar a riqueza de detalhes do centro metropolitano.
07. Sobrepairamento: o autopesquisador, habitante da grande cidade, sobrepairando
o ruído urbano, característico desse contexto, ao manter-se desassediado na tarefa de estudar.
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08. Superação: a pessoa na terceira idade ao perder o sono, à noite, superar a lamúria
do sentir-se só ao empregar a técnica da insônia produtiva na realização de tarefa mentalsomática.
09. Reflexão: a conscin em conflitos pessoais (crise de crescimento), ao isolar-se, por
vários dias, em ambiente natural, longe do convívio familiar e das pressões sociais, decidida
a rever e redirecionar a própria existência.
10. Renovação: a autorreclusão propiciadora de reconexão com o amparo extrafísico
e subsequente acesso autoproexológico promotor de autorrenovação.
Posturas. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, a título de sugestão, 18 posturas indicadas como indispensáveis à prática da solidão profícua:
01. AM. Buscar a autoconscientização multidimensional.
02. Assistencialidade. Adotar a assistencialidade como antídoto ao vazio existencial.
03. Autoconsciencialidade. Instalar, em si mesma, o primado da autoconsciencialidade.
04. Autodefesa. Aprimorar as autodefesas bioenergéticas.
05. Autoinvestimento. Investir nos próprios potenciais evolutivos.
06. Autonomia. Focar desde a infância a autonomia consciencial.
07. Autorreconhecimento. Admitir a singularidade consciencial.
08. Compromisso. Empenhar-se nos compromissos proexológicos.
09. Convivência. Passar da cybermania à valorização do autoconvívio e das convivências presenciais.
10. Cosmoeticidade. Estabelecer laços sociais cosmoéticos, pró-evolutivos.
11. Duplismo. Sair do autofilismo e da repelência ao duplismo interassistencial.
12. Fraternismo. Romper o autencapsulamento patológico obstaculizador do fraternismo.
13. Interdependência. Vivenciar a interdependência nas relações intra e extrafísicas.
14. Ortopensenidade. Ter na autopensenidade a geratriz do equilíbrio pessoal.
15. PL. Investir na projetabilidade lúcida.
16. Superação. Deslindar e superar os traumas multisseculares, ainda ativados.
17. Transcendência. Compreender a vida transcendendo a ressoma, a dessoma e os
elétrons.
18. Virtualidade. Utilizar a comunicação virtual na viabilização do Universalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a solidão profícua, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
04. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Isolamento dignificador: Autoparapercepciologia; Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Reclusão voluntária: Conviviologia; Nosográfico.
13. Relação conscin-consciex: Conviviologia; Neutro.
14. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.
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AS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO VIVENCIADAS COM DISCERNIMENTO E HARMONIA INTRACONSCIENCIAL, PELA
CONSCIN LÚCIDA, PODEM REVERBERAR NA SOLUÇÃO
DE MEGAPATOLOGIA HUMANA: O MEDO DA SOLIDÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia momentos de solidão? Consegue viver
bem consigo mesmo? Sabe manter-se solitário em meio a outras pessoas manifestando atitude serena e interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Cacioppo, John T.; & Patrick, William; Solidão: A Natureza Humana e a Necessidade de Vínculo Social
(Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection); revisor técnico Igor Torres Oliveira Ferreira; trad. Julián Fuks; 336 p.; 3 seções; 14 caps.; 15 ilus.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 19 a 51
e 267 a 290.
2. Martins, Simone; Solidão: Quem é você?; 170 p.; 5 caps.; 19 ilus.; 1 questionário; 14 tabs.; 12 refs.; 21
x 14 cm; Butterfly; São Paulo, SP; páginas 11 a 44 e 111 a 123.
3. Tanner, Ira J.; Solidão: O Medo do Amor (Loneliness: The Fear of Love); trad. A. B. Pinheiro de Lemos;
154 p.; 12 caps.; 5 enus.; 9 ilus.; 1 tab.; 21 notas; 21 x 14 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1973; páginas 6 a 36.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597
enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 235 a 269 e 318 a 335.
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
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 224.
6. 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 211 a 218.

M. L. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

21048

SOLIDARIEDADE MALIGNA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A solidariedade maligna é o caráter, condição ou estado de comprometimento, acordo, apoio, trato, ligação mútua, sujeição e obrigação a algum tipo de sociopatia de
marginais, idiotismo cultural, superstição religiosa ou tabu multifacetado.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo sólido vem do idioma Latim, solidus, “denso; sólido; maciço;
firme; duro; rijo; compacto; consistente”. Surgiu no Século XVI. A palavra solidariedade apareceu no Século XIX. O termo maligno deriva também do idioma Latim, malignus, “quem tem má
índole, más entranhas; mau; maligno; malfazejo; daninho; nocivo; prejudicial”. Surgiu no Século
XIV.
Sinonimologia: 01. Solidariedade criminosa. 02. Solidariedade acrítica. 03. Identidade
de instintos ilícitos. 04. Fraternidade mafiosa; interdependência marginal. 05. Compadrio da
marginália; vinculação interprisional. 06. Conflitofilia. 07. Maleficência. 08. Inconsciência de
equipe; inconsciência grupal; inconsciência grupocármica. 09. Senso supercorporativista. 10. Espírito superclassista; minidissidência ideológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo solidariedade: insolidariedade; insolidária; insolidário; solidária; solidariamente; solidário; solidarismo;
solidarista; solidarística; solidarístico; solidarização; solidarizar.
Neologia. As 3 expressões compostas solidariedade maligna, solidariedade maligna
inconsciente e solidariedade maligna consciente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Solidariedade benigna. 02. Solidariedade cosmoética; solidariedade universal. 03. Concertologia. 04. Harmonograma existencial. 05. Harmonia existencial. 06.
Coerenciologia. 07. Megaconexionismo evolutivo. 08. Megafraternidade. 09. Base da hololucidez evolutiva. 10. Insolidariedade.
Estrangeirismologia: o rapport negativo; o esprit de corps pernicioso; o lobby político;
a omertà mafiosa; o Trafarium; a Schadenfreude.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à escolha prioritária das companhias cosmoéticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal baratrosférico; os baratropensenes; a baratropensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os
inculcopensenes; a inculcopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a solidariedade maligna; a adjetivação da solidariedade; as facetas dos atos
solidários; as coalizões sectárias em defesa de interesses egoicos; os laços solidários restritos ao
grupo; os pactos de silêncio; os pactos de apoio mútuo; as camuflagens; os acobertamentos; as
edulcorações; as omissões deficitárias; a chancela do erro; o mutualismo marginal; a amizade interativa com os assediadores intrafísicos; a formação de quadrilha; as reações instintivas das consréus; a fixação das interprisões grupocármicas; a inconsciência quanto à solidariedade cosmoética; a solidariedade com os algozes; a adesão afetiva; o engajamento irracional; a fidelidade leviana; o companheirismo acrítico; a camaradagem nociva; a condescendência irresponsável; o coleguismo conivente; a cooperação acumpliciante; a contemporização manipuladora.
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Parafatologia: a solidariedade maligna extrafísica entre os assediadores interconscienciais; a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a formação de quadrilha
abrangendo conscins e consciexes baratrosféricas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial patológico.
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença; a falta do princípio coexistencial da admiração-discordância; o princípio cosmoético dos fins não justificarem os meios;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade.
Codigologia: os códigos retrógrados teológicos; o código de valores da Socin quando
patológica; os códigos grupais anticosmoéticos de solidariedade total e irrestrita; os códigos segregadores de defesa da panelinha.
Teoriologia: a teoria patológica dos polissuicídios em série; o ônus do sim descrito na
teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação de massa; as técnicas antidiplomáticas imorais.
Voluntariologia: o voluntariado guerrilheiro; o voluntariado ingênuo nas ONGs de fachada ou do mal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito nocivo das conseneres; o efeito halo da ilogicidade grupal; os efeitos mediatos dos ganhos anticosmoéticos imediatos; os efeitos autocorruptores da necessidade de
aceitação pública.
Ciclologia: o ciclo de escândalos na mídia desviando a atenção da opinião pública e favorecendo a impunidade dos envolvidos; o ciclo das automimeses dispensáveis.
Enumerologia: a solidariedade maligna familiar; a solidariedade maligna étnica; a solidariedade maligna geracional; a solidariedade maligna profissional; a solidariedade maligna
corporativa; a solidariedade maligna partidária; a solidariedade maligna ideológica.
Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação segundas intenções–interesses implícitos; a interação assistente manipulador–assistido ingênuo; a interação imatura empolgação-ilogicidade.
Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica.
Trinomiologia: o trinômio acobertamento-impunidade-reincidência.
Antagonismologia: o antagonismo solidariedade intragrupal / solidariedade universal;
o antagonismo intenção explicitada / intenção real; o antagonismo solidariedade benigna / solidariedade maligna.
Paradoxologia: o paradoxo da solidariedade egocentrada; o paradoxo da heterocriticidade assimétrica relevando as faltas dos parceiros e exaltando excessivamente as faltas dos
demais.
Politicologia: a teocracia; a autocracia; as políticas corporativas; as políticas assistencialistas eleitoreiras.
Legislogia: as leis do gersismo; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva.
Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia.
Sindromologia: a síndrome de Estocolmo.
Maniologia: a hoplomania; a mania de fazer vista grossa.
Mitologia: o mito “solidarizar é aplaudir sempre”.
Holotecologia: a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Experimentologia; a Acriticologia; a Autodesviologia; a Autassediologia; a Instintologia; a Autorregressiologia; a Achologia; a Contrariologia;
a Confrontologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a consciex guia-amaurótica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o capanga; o comparsa; o cúmplice; o fiel escudeiro; o advogado defensor do genocida.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a comparsa; a cúmplice; a fiel escudeira.
Hominologia: o Homo sapiens malignor; o Homo sapiens solidarius; o Homo sapiens
anticosmoethicus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo
sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens comparticipans.
V. Argumentologia
Exemplologia: solidariedade maligna inconsciente = a reação espontânea da consciência
inocente-útil, lavada cerebralmente, ante os assediadores interconscienciais; solidariedade maligna consciente = a reação autoconsciente da consciência megassediadora, lavadora de cérebros
e paracérebros.
Culturologia: a cultura protecionista; a cultura dos cartéis; os idiotismos culturais multifacetados.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a solidariedade maligna, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
06. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
07. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
08. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
11. Personalismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A FIM DE ENTENDER MELHOR A HUMANIDADE, A CONDIÇÃO DA SOLIDARIEDADE MALIGNA PRECISA SER RACIONALMENTE CONSIDERADA PELA CONSCIN DEDICADA À INTERASSISTENCIALIDADE INTRA E EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as consequências da solidariedade maligna? Tal estado consciencial afeta você no universo da interassistencialidade?

Enciclopédia da Conscienciologia

21051

SOLILÓQUIO
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O solilóquio é a conversa consigo próprio, sem a intenção de ser ouvido
por outrem, geralmente de modo silencioso e objetivando a organização de pensamentos, a ponderação sobre realidades, a administração da existência ou a regência lúcida do mundo interior.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo solilóquio vem do idioma Latim, soliloquium, “solilóquio; monólogo”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Monólogo íntimo. 2. Autoconversação. 3. Fala mental. 4. Diálogo
interior. 5. Introspecção.
Neologia. As duas expressões compostas solilóquio inútil e solilóquio útil são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Silêncio interior. 2. Colóquio. 3. Interlocução. 4. Debate.
Estrangeirismologia: a construção de links entre realidades e constructos; a iluminação
da mente a partir de insights providenciais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da ortopensenização.
Coloquiologia: o ato de conversar com os próprios botões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; a sustentação do materpensene;
a criação de fôrma holopensênica; os genopensenes; a genopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os vícios pensênicos; os bagulhos pensênicos; o solilóquio patopensênico levando
a intoxicação do holopensene pessoal; a autovigilância pensênica; o exame do modo singular de
pensenizar; o estudo do padrão pensênico habitual; a influência da autopensenização usual na futura condição pós-dessomática.
Fatologia: o solilóquio; o solilóquio audível; o solilóquio da criança brincando sozinha;
o solilóquio do adulto falando com a própria imagem no espelho; o solilóquio do transeunte gesticulando e falando sozinho em via pública; o solilóquio narrado enquanto recurso dramático ou literário para a explicitação das ocorrências na mente do personagem; o solilóquio reproduzido graficamente em diários íntimos; o solilóquio silencioso; o solilóquio da autorreflexão; o solilóquio
da gerência da vida; o discurso secreto das consciências; as palavras mentais; a voz interior guiando o dia a dia; a coordenação íntima dos afazeres cotidianos; as decisões íntimas ininterruptas;
o direcionamento dos pensamentos; os autesclarecimentos; as observações, análises, ponderações
e conclusões solitárias; o cotejo de novos conhecimentos com a autobagagem cognitiva; a revisão
de autoconvicções; a concepção de neoconstructos; as divagações criativas; a incubação de verpons; a elaboração de pensatas; os questionamentos irrevelados; os julgamentos e pareceres sigilosos; as refutações não pronunciadas; as recordações e evocações ocultas; as interlocuções imaginadas; o ensaio mental de futuras conversações; o planejamento de ações assistenciais; os monoideísmos; os lemas pessoais; os dramas de consciência; os segredos guardados; as autoculpas
e autocorrupções encobertas; os sonhos e pesadelos acordados; as fantasias inconfessadas; os pecadilhos mentais imperceptíveis; as indiscrições veladas; a autodefesa mental; os autodesassédios;
o combate íntimo de tendências subcerebrais; a anulação de cunhas mentais assediadoras; a mudança consciente do rumo dos pensamentos; a autocosmoética vivida sem testemunhas físicas;
a opção de ser espectador ou diretor dos próprios monólogos interiores.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a lucidez quanto
às interferências extrafísicas no solilóquio; a intrusão assediadora; as sugestões e alertas de amparadores extrafísicos; a interpretação da parafenomenalidade vivida; a decodificação da sinalética
energética pessoal; a leitura parapsicosférica dando vislumbres da pensenizaçao alheia; os solilóquios intermissivos produtivos favorecendo o êxito proexológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo solilóquio-debate.
Principiologia: o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da ilimitabilidade da liberdade interior; o princípio da invedabilidade externa da liberdade interior; o princípio da autonomia da vontade pessoal; o princípio pessoal inteligente de pensar antes de falar
e fazer; o princípio evolutivo de pensenizar objetivando o melhor para todos; a liberdade autopensênica pela vivência do princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo a qualificação dos
conteúdos processados na própria mente.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do mentalês; a teoria do holopensene; a teoria do holossoma; a teoria do autassédio; a teoria da recin; a teoria da interprisão grupocármica
abarcando o mau uso da própria mente.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional propiciando a autolimpeza mental; a técnica
do arco voltaico craniochacral proporcionando a heterolimpeza mental; a técnica da megaeuforização produzindo a pacificação mental; a técnica do solilóquio evolutivo favorecendo a autoconscientização, retificação, aprofundamento e aprimoramento do diálogo interior; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV); o laboratório conscienciológico
Serenarium; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio
Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos das energias gravitantes na autopensenização; os efeitos da organização física na liberação da mente à intelectualidade; os efeitos do monólogo interior no holopensene pessoal e ambiental particular; os efeitos da postura mental perante às inspirações extrafísicas, achegas ideativas e heterocríticas; os efeitos da interlocução no enriquecimento dos
solilóquios; os efeitos monopolizadores da autopensenidade das pendências e postergações; os
efeitos evolutivos das boas conversações consigo mesmo.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses evolutivas por meio de introspecção prolífica.
Ciclologia: as repercussões íntimas do ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a cabeça oca e a fala mental obtusa; a cabeça pesada e a fala mental autacusadora; a cabeça dura e a fala mental orgulhosa; a cabeça cheia e a fala mental preocupada;
a cabeça feita e a fala mental dogmática; a cabeça aberta e a fala mental neofílica; a cabeça fria
e a fala mental serena.
Binomiologia: o binômio solilóquio monopolizador–isolamento consciencial.
Interaciologia: a interação solilóquio-comportamento; a interação solilóquio irracional–incoerência consciencial; a interação solilóquio agitado–insônia; a interação solilóquio
emocionado–descompensação holossomática; a interação solilóquio onírico–imaginação delirante; a interação solilóquio engessado–entulho mental; a interação solilóquio autesclarecedor–
–autocura; o solilóquio materializado na interação anotação manual–arquivo digitado.
Crescendologia: o crescendo na mentalidade evolutiva da consciênçula ao Serenão.
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Polinomiologia: o solilóquio assistencial no polinômio observação atenta–escuta ativa–
–ponderação técnica–atuação assistencial; o solilóquio pesquisístico da análise do polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuísitca; o solilóquio alheio inferido por meio do polinômio postura-olhar-voz-gesto; o solilóquio confundido pelo polinômio distorções perceptivas–
–distorções paraperceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas; o solilóquio tonalizado pelo polinômio autoconceito-autoimagem-autestima-autovalor.
Antagonismologia: o antagonismo silêncio interior / tagarelice mental.
Paradoxologia: o paradoxo do devaneio corpo presente–mente ausente; o paradoxo das
horas ociosas nem sempre gerarem relaxamento mental; o paradoxo da mente ser capaz de fazer
da formiga, elefante; o paradoxo riqueza interior–deserto ideativo.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao uso evolutivo dos conteúdos mentais.
Sindromologia: o solilóquio perturbado nas síndromes delirantes; o solilóquio deteriorado nas síndromes demenciais.
Maniologia: o solilóquio degenerado pela toxicomania.
Mitologia: o mito do anjinho e diabinho interior.
Holotecologia: a biblioteca; a encicloteca; a lexicoteca; a hemeroteca; a heuristicoteca;
a parafenomenoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Intraconscienciologia; a Comunicologia;
a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Homeostaticologia; a Priorologia; a Parafenomenologia; a Autodesassediologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o elenco monopolizador do mundo interior; os protagonistas, antagonistas e figurantes dos enredos do palco mental.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o soliloquista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a soliloquista.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: solilóquio inútil = a ruminação autoparalisante sustentando o autassédio;
solilóquio útil = a argumentação autesclarecedora sustentando o autodesassédio.
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Culturologia: a cultura da pensenização autoconsciente; a cultura da autocrítica.
Foco. Sob a ótica da Autopensenologia, o foco da atenção da consciência oscila entre
a realidade interna e externa, gerando 4 condições, seguidas de respectivos exemplos, capazes de
influenciar o conteúdo dos solilóquios pessoais:
A. Foco interno: a atenção voltada para dentro de si.
1. Homeostático: o labor da autopesquisa; a investigação da realidade interior.
2. Nosográfico: a autexclusão do ambiente; a fuga da realidade exterior.
B. Foco no externo: a atenção voltada para fora de si.
3. Homeostático: a investigação das realidades; a preparação do ato assistencial.
4. Nosográfico: o hipercriticismo e a fofocagem; a fuga da realidade interior.
Teste. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 45 contrapontos passíveis de auxiliar na caracterização das autoconversações predominantes:
01. Aberta / Fechada: a disponibilidade na inclusão de neoconstructos.
02. Afetuosa / Hostil: a tônica na evocação das consciências.
03. Agradável / Desagradável: a repercussão na intraconsciencialidade.
04. Altruísta / Egoísta: a intenção por detrás dos posicionamentos íntimos.
05. Amparada / Assediada: a categoria das interferências externas.
06. Assistencial / Vingativa: a abordagem aos erros e enganos alheios.
07. Autêntica / Autenganosa: a parcela de sinceridade autocrítica.
08. Autoimperdoadora / Autocondescendente: o nível de autorrigor cosmoético.
09. Bem humorada / Irritada: a resistência perante às frustrações cotidianas.
10. Cooperativa / Competitiva: a razão das automotivações.
11. Corajosa / Medrosa: a reação interior frente aos desafios.
12. Cosmoética / Imoral: o grau de admissão lúcida de regras sociais e cósmicas.
13. Cosmovisiológica / Monovisiológica: a abrangência das associações ideativas.
14. Criativa / Mimética: a maneira de construção das soluções existenciais.
15. Desassediadora / Assediadora: a presteza no corte das irracionalidades.
16. Disciplinada / Dispersa: a orientação do fluxo das ideias.
17. Engajada / Alienada: a conexão com os contextos externos à consciência.
18. Equilibrada / Confusa: a estruturação dos pensamentos.
19. Flexível / Rígida: a postura diante de renovações.
20. Gratulatória / Exigente: a consideração sobre as relações conscienciais.
21. Higienizada / Poluída: a atmosfera intraconsciencial criada.
22. Ilibada / Autocorrupta: o percentual de lealdade aos valores pessoais.
23. Livre / Reprimida: a fluência nos encadeamentos ideativos.
24. Lúcida / Obnubilada: a apreensibilidade aos estímulos externos.
25. Madura / Infantilizada: a profundidade das argumentações.
26. Multidimensional / Material: o universo de pesquisa das realidades.
27. Omniquestionadora / Crédula: a fundamentação das autoconvicções.
28. Otimista / Pessimista: a categoria dos prognósticos vislumbrados.
29. Paciente / Sôfrega: a planificação mental prévia às atuações.
30. Pacífica / Bélica: a atitude mental perante os demais.
31. Poliglótica / Monoglótica: a versatilidade da base idiomática mental.
32. Ponderada / Cismática: a natureza das elucubrações íntimas.
33. Presente-futuro / Passado: a fixação do foco temporal.
34. Produtiva / Infértil: a mensuração do saldo evolutivo posterior.
35. Racional / Emotiva: o ajuizamento sobre as realidades.
36. Realista / Onírica: a fidedignidade nas representações mentais da realidade.
37. Relaxada / Estressada: a gerência das pressões cotidianas.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Responsável / Vitimizada: a posição íntima perante fatos e parafatos.
Revigorante / Desmotivante: a sustentação íntima da vontade pessoal.
Sobrepairadora / Sugestionável: a defensividade perante às coerções externas.
Taquipsíquica / Bradipsíquica: a gradação na agilidade na autopensenização.
Traforista / Trafarista: a tendência nas avaliações sobre as realidades.
Tranquila / Inquieta: a dinâmica das operações cerebrais.
Universalista / Sectária: a extensão das considerações sobre o Cosmos.
Vigorosa / Apática: a disposição psíquica para o enfrentamento de problemáticas.

Autodiagnóstico. O assinalamento, nos contrapontos supracitados, da alternativa prevalecente nos solilóquios pessoais em determinado período existencial, por exemplo ao final do dia,
fornece amostra do grau pessoal, teático, de homeostase, maturidade, prioridade, autodesassedialidade, pacificidade, cosmoeticidade e interassistencialidade.
Autocognição. O reconhecimento sincero da qualidade das manifestações na intimidade
do microuniverso consciencial constitui importante passo para as autodeterminações sobre as recins requeridas para a aceleração autevolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o solilóquio, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
05. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
07. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
11. Limpidez mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Matriz mental: Megafocologia; Neutro.
13. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
14. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Vida intrapsíquica: Cerebrologia; Neutro.

OS CONTEÚDOS DOS SOLILÓQUIOS SÃO O RESULTADO
DE VONTADES, INTENÇÕES, AFETOS E SABERES MANIFESTOS NA VIDA INTRAPSÍQUICA. FORNECEM INDÍCIOS
DO NÍVEL TEÁTICO DE INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA (IE).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, inventaria regularmente o conteúdo médio dos
próprios solilóquios? Quais ações derivam dos autodiagnósticos firmados?
A. L.
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SOLTURA MENTALSOMÁTICA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A soltura mentalsomática é o estado ou condição do máximo abertismo intelectual do experimentador, ou experimentadora, livre e independente, capaz de facilitar a amplitude da autoconsciencialidade, sem apriorismose, interiorose, conservantismo, mitificação, neofobia, misoneísmo ou provincianismo, em todas as abordagens científicas das pesquisas abertas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo soltura vem do idioma Latim, soltus, de solutus, e este de solvere,
“desligar, decompor, dissolver, desunir, desatar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo mental procede do idioma Latim tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade
do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática
provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material;
corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Soltamento mentalsomático. 2. Abertismo nas abordagens. 3. Flexibilidade neofílica. 4. Soltura mnemônica.
Neologia. As 3 expressões compostas soltura mentalsomática, minissoltura mentalsomática e maxissoltura mentalsomática são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Fechadismo nas abordagens. 2. Rigidez neofóbica. 3. Rigidez
mentalsomática. 4. Rigidez psicossomática. 5. Rigidez energossomática.
Estrangeirismologia: a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a soltura mentalsomática ortopensênica; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a soltura mentalsomática; a soltura mentalsomática para voos evolutivos mais
altos; a abertura mentalsomática omnilateral; a acessibilidade intelectual escancarada; a multifocagem analítica dos fenômenos; a abertura exaustiva da intencionalidade; a pluriorientação seletiva das autopercepções; a aceitação da pluralidade cognitiva; a eliminação dos preconceitos medievalescos; a derrubada das portas das abordagens ultrapassadas; a mentalidade aberta; a disrupção intelectual; a desinibição mentalsomática; a coragem evolutiva; o ativismo cognitivo; a militância pró-discernimento; a dinamização das abordagens; a soltura analítica; o senso universalista;
o cosmopolitismo; a globalização cosmoética; o antifacciosismo; a antidogmática; o anti-hermetismo; o poliglotismo.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o extrapolacionismo parapsíquico; o fenômeno magno da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
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Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; trinômio neofilia-discernimento-Cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo parte / todo; o antagonismo visão / amaurose.
Politicologia: a cosmocracia.
Filiologia: a neofilia; a cosmofilia; a ideofilia; a raciocinofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a cosmoconsciencioteca; a cosmoteca; a heuristicoteca;
a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia;
a Criteriologia; a Coerenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Cosmovisiologia; a Recexologia; a Projeciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intelectualmente neofílica.
Masculinologia: o fenomenologista interdimensional; o cientista-sensitivo; o poliglota;
o generalista; o polímata moderno; o cosmopolita; o cidadão do Cosmos; o amplificador da consciencialidade.
Femininologia: a fenomenologista interdimensional; a cientista-sensitiva; a poliglota;
a generalista; a polímata moderna; a cosmopolita; a cidadã do Cosmos; a amplificadora da consciencialidade.
Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens
polymatha; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissoltura mentalsomática = a admissão pessoal tranquila da multidimensionalidade; maxissoltura mentalsomática = a paravivência pessoal da projeção lúcida pelo
mentalsoma isolado.
Taxologia. Segundo a Conscienciometrologia, as abordagens técnicas quanto ao mentalsoma podem ser de 2 tipos básicos:
1. Solta: aberta, neofílica, tendente à Homeostaticologia.
2. Fechada: rígida, apriorista, tendente à Parapatologia.
Características. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 características da conscin apresentando incontestável soltura mentalsomática:
01. Abertismo consciencial: além da Mesmexologia.
02. Amplificação da consciencialidade: além do Zeitgeist.
03. Despojamento: além das abordagens antiquadas.
04. Extroversão: educada, comunicativa.
05. Flexibilidade: além das automimeses descartáveis.
06. Generalismo: a busca da cosmovisão.
07. Multidimensionalidade: a vivência da Parapercepciologia.
08. Multidisciplinaridade: interdisciplinaridade, transdisciplinaridade.
09. Neofilismo: a admissão fácil das neoideias ou dos neopensenes lógicos.
10. Paradigma consciencial: além da teoria-líder newtoniana-cartesiana, fisicalista, quadridimensional.
11. Respeito aos limites: cosmoéticos, intelectivos, evolutivos, prioritários.
12. Sociofilia: sociabilidade avançada.
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13.
14.
15.
16.

Taquipsiquismo: a comunicabilidade dinâmica.
Vínculo consciencial: além do vínculo empregatício.
Voluntariado: a consciência da solidariedade moderna.
Xenofilia: a predisposição à megafraternidade.

Vantagens. Pelos conceitos da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
11 tendências ou vantagens fenomênicas e parafenomênicas para o experimentador, ou experimentadora, da condição da soltura do mentalsoma:
01. Amparo de função: extrafísico.
02. Autossuficiência: autodiscernimento.
03. Banho energético: de origem extrafísica, espontâneo.
04. Central Extrafísica de Energia: CEE.
05. Extrafisicologia: sinalética energética, parapsíquica, pessoal, ativa.
06. Minipeça: de maximecanismo assistencial interdimensional.
07. Policarmalidade: Assistenciologia de alta fraternidade.
08. Primener: ciclo pessoal de primaveras energéticas.
09. Tenepessismo: predisposição para a instalação da ofiex pessoal.
10. Universalismo: Megafilosofia Conscienciológica; a Holofilosofia.
11. Verpons: apreensão de verdades relativas de ponta; Neologística; Heuristicologia.
Desprendimentos. No contexto da Projeciologia, quem apresenta intrinsecamente –
a autabordagem ou miniabordagem – o desprendimento dos atributos evoluídos do mentalsoma,
predispõe externamente – a heteroabordagem ou megaabordagem – o desprendimento das
projeções conscienciais lúcidas com o mentalsoma isolado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a soltura mentalsomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
6. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

MILHARES DE CONSCINS ALMEJAM EXPERIMENTAR
A CONDIÇÃO DA COSMOCONSCIÊNCIA, MAS FRACASSAM
POIS NÃO VIVENCIAM O PRÉ-REQUISITO CRÍTICO DA AUTOCONSCIENCIALIDADE: A SOLTURA DO MENTALSOMA.
Questionologia. Você mantém o próprio mentalsoma escancarado? Quais neoaquisições
autocognitivas provam tal fato?
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SOLUÇÃO LÓGICA
(AUTODECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A solução lógica é o ato ou efeito de resolver algum problema ou dificuldade atendendo idealmente, de modo racional e praticamente consensual, as manifestações autopensênicas, cosmoéticas, por parte da conscin lúcida no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo solução vem do idioma Latim, solutio, “decomposição; desprendimento; liberdade; separação; solução”. Surgiu no Século XIV. A palavra lógica procede do mesmo idioma Latim, logica, e esta do idioma Grego, logiké, “Arte de Raciocinar; Ciência do Raciocínio”. Apareceu também no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Solução ideal. 2. Solução racional. 3. Solução mentalsomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo solução: megassolução; minissolução; neossolução; retrossolução; solução-tampão; solucionar; solucionável; tecnossolução.
Neologia. As 4 expressões compostas solução lógica, solução lógica aquisitiva, solução
lógica executiva e solução lógica distributiva são neologismos técnicos da Autodecidologia.
Antonimologia: 1. Solução ilógica. 2. Solução irracional. 3. Solução antievolutiva.
4. Solução impulsiva.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo lógico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à Autodecidologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da decisão; a retilinearidade da autopensenização;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a solução lógica; a variável da Conscienciologia; a qualidade lógica da solução avançada; a autovivência da Lógica; a acuidade perceptiva lógica; o encadeamento dos fatos;
a ponderação lógica; as autorreflexões racionais; as autopriorizações lógicas; a lógica plena teática; a lógica universal do atacadismo consciencial; o desafio da renovação existencial; a consecução da autoproéxis; as fases da vida humana; a solução contínua de problemas; a Solucionática;
as decisões de destino; as resoluções refletidas evitadoras de arrependimento; o conscienciograma
como sendo o Manual de Soluções; as providências geradas pela solução; as prováveis verpons
derivadas da solução; a aceitação lógica da verpon.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Enumerologia: a autoconsciencialidade lógica do solucionador; a argumentação lógica
da exposição; a desdramatização lógica da realidade; a prioridade lógica dos fatos; a análise lógica do contexto; a solução lógica do aprofundamento; a aceleração lógica do grupo.
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Binomiologia: o binômio vontade-decisão; o binômio racionalização-Lógica; o binômio
autocoerência-Lógica; o binômio prioridade-Lógica.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo varejismo
consciencial / atacadismo consciencial.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a cogniciofilia; a decidofilia; a neofilia.
Holotecologia: a problematicoteca; a conflitoteca; a criativoteca; a cognoteca; a argumentoteca; a logicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autodecidologia; a Autodefinologia; a Autodiscernimentologia;
a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Autodeterminologia; a Autoprofilaxia; a Autorraciocinologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o metodólogo; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a metodóloga; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens logicosolutor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens expeditus.
V. Argumentologia
Exemplologia: solução lógica aquisitiva = a conquista pessoal de algum feito evolutivo;
solução lógica executiva = a determinação ideal de liderança no empreendimento envolvendo os
interesses do grupo evolutivo; solução lógica distributiva = a manifestação pensênica na área de
consecução da tarefa do esclarecimento (tares) pessoal, interassistencial, avançada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a solução lógica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
07. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Operação: Experimentologia; Neutro.
09. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A SOLUÇÃO LÓGICA MAIS INTELIGENTE É SEMPRE
PROFILÁTICA, COGITADA PELA CONSCIN LÚCIDA, MULHER OU HOMEM PREVIDENTE, ANTES DE CHEGAR
O MOMENTO DE ENCARAR DIRETAMENTE O PROBLEMA.
Questionologia. A solução lógica, em geral, chega até você com facilidade ou com dificuldade? Quais as razões?
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SOLUÇÃO PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A solução parapsíquica é o ato ou efeito de resolver, encontrar a resposta
ou a saída para determinada dificuldade, questão, equação, dilema, pendência, conflito ou problema corretamente, de modo eficaz, ideal, empregando o conjunto de operações geradas pelos recursos das parapercepções, em bases evolutivas, conscienciológicas, cosmoéticas, conscienciométricas, consciencioterapêuticas, teáticas e racionais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo solução vem do idioma Latim, solutio, “decomposição; desprendimento; liberdade; separação; solução”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição para
procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico provém
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. Solução conscienciológica. 2. Solução cosmoética. 3. Desfecho extrafísico. 4. Antídoto evolutivo. 5. Solução multidimensionalista. 6. Solução paracerebral.
Neologia. As 3 expressões compostas solução parapsíquica, minissolução parapsíquica
e megassolução parapsíquica são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Solução convencional. 2. Solução ordinária. 3. Solução eletronótica. 4. Solução antievolutiva. 5. Tecnossolução. 6. Solução monodimensionalista. 7. Solução cerebral.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Multipliquemos novas soluções.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal.
Fatologia: a variável da Conscienciologia; a autabnegação silenciosa; o autorrecolhimento íntimo; as autorreflexões; o respeito ao limite evolutivo das conscins; os estímulos às necessidades íntimas; a solução contínua de problemas; a Solucionática; o conscienciograma como
sendo o Manual de Soluções; as providências geradas pela solução.
Parafatologia: a solução parapsíquica; a solução parapsíquica além dos jogos de palavras; a solução parapsíquica além dos convencionalismos do Zeitgeist; a solução parapsíquica,
alternativa, extrapauta; a solução parapsíquica interassistencial; a solução parapsíquica heurística; a solução parapsíquica cosmoética; as ilações parapsíquicas; o hábito racional de recorrer
à solução parapsíquica lógica; a inteligência multidimensional.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica de viver multidimensionalmente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
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Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio saber dar–saber receber.
Interaciologia: a interação Recexologia-Priorologia.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-interpretação.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia.
Holotecologia: a conflitoteca; a problematicoteca; a parapsicoteca; a criativoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Definologia; a Determinologia; a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Paraprofilaxiologia; a Conscienciocentrologia; a Criteriologia; a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o intermissivista;
o voluntário; o diretor de Instituição Conscienciocêntrica (IC); o agente retrocognitor; o gestor
solucionador.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a intermissivista;
a voluntária; a diretora de Instituição Conscienciocêntrica (IC); a agente retrocognitora; a autodecisora solucionadora.
Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo
sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissolução parapsíquica = o desenvolvimento do autoparapsiquismo
teático; megassolução parapsíquica = o domínio pleno da condição existencial da autodesperticidade lúcida.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, as soluções de problemas, em geral, podem
ser classificadas em duas categorias básicas:
1. Convencional: ordinária; comum; pontual; fisicalista; eletronótica; materiológica.
2. Parapsíquica: extraordinária; transcendente; cosmovisiológica; cosmoética; evolutiva; teática; conscienciológica.
Estruturologia. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 elementos capazes de compor a estrutura da solução parapsíquica satisfatória:
01. CEE: a Central Extrafísica de Energia; o amparo extrafísico de função; o ajuste
pessoal à Paraprocedenciologia.
02. Consenso: quando possível; o universalismo; a logicidade; a Intencionologia; a Grupocarmologia.
03. Cosmoética: o equilíbrio moral; a incorruptibilidade; a omissuper; a maxidissidência; a Destrutologia.
04. EV: o estado vibracional antes, durante e depois das manifestações pessoais; a Paraprofilaxiologia; a Energossomatologia.
05. Interassistencialidade: a tarefa do esclarecimento (tares); o tenepessismo; a Consciencioterapia.
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06. Multidimensionalidade: a projetabilidade lúcida (PL); a Interatividade; a Cosmovisiologia.
07. Parafenômeno: a megaeuforização; a pangrafia pessoal; as extrapolações da cosmoconsciência; a Holossomatologia; a Parafenomenologia.
08. Policarmalidade: a megafraternidade; a demanda do objetivo da megagescon; a Policarmologia.
09. Sinalética: os megassinais energéticos, parapsíquicos, pessoais; a Parapercepciologia.
10. Sobrepairamento: a isenção pessoal; o autodiscernimento; a Proexologia; a maxiproéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com as soluções parapsíquicas, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia.
2. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia.
3. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia.
4. Conduta cosmoética: Holomaturologia.
5. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia.
6. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia.

QUEM BUSCA SOLUÇÕES PARAPSÍQUICAS PARA A PROBLEMÁTICA EXISTENCIAL TENDE A ACERTAR MAIS EM
FUNÇÃO DA COSMOETICOLOGIA, DA POLICARMOLOGIA,
DA INTERASSISTENCIOLOGIA E DA COSMOVISIOLOGIA.
Questionologia. Você aplica soluções parapsíquicas à própria vida? Onde e quando
obtém maiores êxitos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 142.
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 316, 317 e 647.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 309, 628 e 670.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 66, 204 e 290.
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SOMA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O soma é o corpo humano ou o corpo do indivíduo do reino Animal, filo
Cordata, classe Mamíferos, ordem Primatas, família Hominídia, gênero Homo, espécie Homo sapiens, o mais elevado nível de animal existente sobre o planeta Terra.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra soma provém do idioma Grego, sôma, “relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Corpo humano. 2. Ginossoma. 3. Androssoma.
Antonimologia: 1. Energossoma. 2. Psicossoma. 3. Mentalsoma.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão humana.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Soma: matéria reciclada. Todo soma dessoma. Inexiste soma sobressalente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal na intrafisicalidade.
Fatologia: o soma; o corpo humano; a embalagem da consciência; a gaiola da conscin;
o esconderijo da consciex; a prisão domiciliar; a cela celular; o escafandro intrafísico; a beleza somática perecível; o microzootel; o microjardim zoológico; o ecossistema consciencial humano;
o soma superleve; o soma superpesado; o empréstimo do corpo primário; o derivado da sexualidade; o soma bem aceito pelo usuário; o núcleo egocêntrico; o microuniverso consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a defesa da roupa
holossomática.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: a higidez biológica; a função orgânica; a neoideia cerebral; a retroideia
subcerebral; a reação instintiva; a ação cerebelar; o apetite abdominal.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio duplista conscin-consciex.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo conscin lúcida / Socin patológica.
Politicologia: a etnocracia; a pigmentocracia.
Filiologia: a somatofilia.
Fobiologia: a biofobia; a antropofobia.
Sindromologia: a síndrome pós-traumática.
Maniologia: a riscomania.
Holotecologia: a somatoteca; a macrossomatoteca; a antissomatoteca; a anatomoteca;
a androteca; a ginoteca; a dietoteca.
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Interdisciplinologia: a Somatologia; a Holossomatologia; a Histologia; a Anatomia;
a Fisiologia Humana; a Cerebrologia; a Teratologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens
vulgaris; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: soma feminino = o corpo humano da mulher ou ginossoma; soma masculino = o corpo humano do homem ou androssoma.
Máquina. Pela Somatologia, o soma é a máquina bioenergética utilizada pela consciex
para se manifestar, temporariamente, na condição de conscin, através do funil do restringimento
consciencial na vida material (ressoma). Essa máquina, ferramenta ou instrumento pode já sair da
fábrica – gestação, genética e parto – desarranjado ou, então, ficar avariado no meio do caminho
da vida intrafísica.
Categorias. Quanto à Evoluciologia, os somas podem ser racionalmente classificados
em duas categorias básicas:
1. Soma. O soma comum, propriamente dito.
2. Macrossoma. O macrossoma ou o soma evoluído, especialmente tratado dentro da
Paragenética e da Genética para o desempenho de proéxis específica.
Sexossomatologia. Em relação à Sexossomatologia, os somas podem ser ainda racionalmente classificados em duas categorias básicas de gêneros humanos:
1. Ginossoma.
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2. Androssoma.
Trafarologia. Segundo a Conscienciologia, o soma é instrumento rudimentar. Vejamos,
por exemplo, na ordem funcional, 6 das fraquezas ou trafares inerentes ao soma:
1. Macaco. Tem 96,7% da herança genética do chimpanzé (macaco).
2. Cauda. Teve cauda até a décima semana de vida intra-uterina.
3. Caninos. Funciona com 4 caninos (dentes subumanos).
4. Fole. É sustentado pelo oxigênio do mecanismo da respiração, o fole humano funcionando sem parar.
5. Câmara. Vive preso à câmara de oxigênio, atmosfera mantida sem poluição.
6. Cegueira. Apresenta em cada olho o ponto cego.
Confiança. Não podemos confiar no soma. Confiemos no julgamento da consciência
a partir do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, sem nenhum desses trafares estruturais.
Estigma. O estigma somático, por exemplo, o câncer do pulmão do cantor popular brasileiro Leandro (Luiz José Costa, 1961–1998), gerando o estigma grupocármico, o choro da população brasileira pela dessoma do cantor.
Moléculas. Não podemos admitir a ressoma como sendo condição leve, solta e livre: bilhões de moléculas do instintivo soma da conscin estão fortemente aderidas – por intermédio do
holochacra – às estruturas mais íntimas do psicossoma da consciex, o paracorpo dos desejos.
Rusticidade. Apesar do exposto, o soma é também o veículo mais rústico do holossoma
da consciência humana (conscin).
Parapatologia. O maior problema da conscin quanto ao soma é a pessoa se julgar como
sendo o próprio corpo humano, ou seja, a consciência igual à matéria energizada, causa fundamental das submissões ao subcérebro abdominal e às vitimizações extrafísicas das parapsicoses
pós-dessomáticas.
Taxologia. Dentro da Somatologia, há 3 condições básicas e típicas da máquina humana
inconsertável ou irreparável, aqui listadas na ordem funcional:
1. Genética. Quando a conscin vem para a Socin, através da ressoma, com alterações
genéticas irreparáveis: a condição oligofrênica (idiotia, imbecilidade ou debilidade mental); a deficiência física hereditária; e outras.
2. Acidental. Quando a conscin predisponente sofre algum tipo de acidente intrafísico:
parto laborioso, desastre automobilístico, acidente parapsíquico, tragédia devido à macro-PK destrutiva e outras.
3. Farmacologia. Quando a conscin se rendeu ao vício de alguma droga geradora de
hábito ou dependência bioquímica – substâncias lícitas e ilícitas – capaz de destruir as funções
dos neurônios ou afetar a neuróglia: alcoolismo, cocainomania, maconha, tabagismo, uso inadequado de estupefacientes (bolinhas) e outras.
Holocarmologia. Essas 3 condições patológicas ou parapatológicas, infelizmente irreversíveis, podem advir de causas holocármicas predisponentes.
Autópsia. A conscin pode executar a própria cirurgia de apendicectomia, ou até algum
tipo de biópsia em si mesma, mas é impossível fazer a autópsia ou necrópsia do próprio soma.
Cremação. O convívio com o soma evidencia a evolução pessoal. Quem compra 1 lote
no cemitério, descartando a doação de órgãos e a cremação do próprio soma em tempo oportuno,
pensa atrelado ao passado, sofrendo de automimese intrafísica. Nem penseniza quanto ao próprio
futuro consciencial por ainda não ser esclarecido quanto à evolução extrafísica, tares, gestações
conscienciais e policarmalidade.
Cosmoeticologia. Nem sempre será cosmoeticamente sadio expor de modo realístico
alguma deficiência definitiva para a própria conscin portadora de soma irrecuperável.
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Deontologia. A própria Deontologia profissional (moral humana) estabelece normas de
prudência ou competência nas comunicações interconscienciais em tais casos.
Compreensiologia. Também ninguém pode esperar, ou reclamar – condição pior – de
alguma conscin, homem ou mulher, detentora de soma definitivamente deficiente, atender a certos reclamos ou exigências existenciais, sem dispor dos equipamentos psicofisiológicos correspondentes e necessários para isso. Incluem-se, neste contexto, por exemplo, certas ocorrências de
pessoas sem os globos oculares, sem perna ou sem braço.
Interprisiologia. Nesse particular é necessário haver muita compreensão por parte do
observador íntegro, ou sadio, em certos casos devendo considerar se a posição pessoal de assistencialidade frente à essa conscin, portadora de soma irrecuperável, não se prende à condição exata de inseparabilidade evolutiva ou mesmo de interprisão grupocármica, dentro da planificação
minuciosa da própria proéxis.
Megatrafarologia. A condição da máquina somática inconsertável ou irreparável compõe megatrafar insolúvel ou absoluto e permanente para a conscin, especificamente nessa vida
humana sob análise.
Instabilidade. Devido à estrutura do soma, produto ou máquina genética, a conscin
é instável, podendo ser anjo ou demônio, dependendo do nível de funcionamento dos sistemas
e órgãos celulares de acordo com as várias etapas ou períodos da vida humana (lifetime).
Atenção. O corpo humano, ou soma, exige atenção especial, ou específica, mais no início da vida biológica e no fim da vida intrafísica. No início da vida humana predomina a atenção
alheia ou dos outros. No fim da vida humana predomina a atenção da própria conscin.
Caracterologia. No âmbito da Cognatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 29
categorias de cognatos, ou tipos de corpos, derivados do vocábulo soma:
01. Andromacrossoma: o macrossoma evoluído do homem.
02. Androssoma: o corpo humano comum do homem.
03. Biossoma: o corpo humano vivo da Biologia Humana.
04. Bissoma: o veículo de manifestação composta da consciex.
05. Cardiossoma: o soma governado através do cardiochacra.
06. Cefalossoma: o soma governado através do mentalsoma ou da Mentalsomatologia.
07. Embriossoma: o soma embrionário, fetal, ou da Embriogenia.
08. Energossoma: o veículo de manifestação das energias conscienciais (ECs).
09. Gastrossoma: o soma governado a partir das exigências do estômago.
10. Ginomacrossoma: o macrossoma feminino.
11. Ginossoma: o corpo humano da mulher.
12. Holossoma: o conjunto dos veículos de manifestação da consciência.
13. Laringossoma: o soma governado através do laringochacra.
14. Macrossoma: o soma preparado adredemente para a consecução da proéxis.
15. Manossoma: o soma governado a partir das mãos do artesão habilidoso.
16. Mentalsoma: o paracorpo do autodiscernimento da consciência lúcida.
17. Microssoma: o soma do anão ou da anã.
18. Miniandrossoma: o soma do anão.
19. Miniginossoma: o soma da anã.
20. Mnemossoma: o soma considerado a partir das modalidades de memórias.
21. Onirossoma: o soma considerado no estado semiconsciente do onirismo.
22. Pensenossoma: o soma considerado a partir da autopensenização.
23. Podossoma: o soma governado a partir dos pés do jogador de futebol.
24. Psicossoma: o paracorpo dos desejos ou das emoções da Psicossomatologia.
25. Quadrissoma: o veículo de manifestação composta da conscin.
26. Retrossoma: o soma de vida humana pretérita da consciência.
27. Senectossoma: o soma da pessoa decrépita com falência dos órgãos.
28. Sexossoma: o soma considerado a partir do sexo ou da Sexossomática.
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29. Umbilicossoma: o soma considerado a partir do umbilicochacra ou sistema vegetativo.
Extraordinários. Importa, ainda, considerar, por exemplo, na ordem alfabética, 4 categorias de corpos humanos, ou somas, androssomas e ginossomas, extraordinários sob algum aspecto homeostático:
1. Corpo humano energizado: o soma da conscin ectoplasta.
2. Corpo humano fechado: o soma do ser desperto.
3. Corpo humano marcado: o portador ou portadora da dragona parapsíquica.
4. Corpo humano maceteado: o soma do portador ou portadora do macrossoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o soma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antianatomia humana: Paranatomia; Nosográfico.
03. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
04. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
05. Antropolatria: Somatologia; Nosográfico.
06. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
07. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
08. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
09. Mão: Manossomatologia; Neutro.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

CADA CONSCIN VIVE SATISFEITA OU ANTAGÔNICA COM
O PRÓPRIO CORPO HUMANO, DEMONSTRANDO, ASSIM,
HARMONIA OU DESARMONIA CONSIGO MESMA E COM
A EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA DENTRO DO COSMOS.
Questionologia. Você vive satisfeito com o próprio soma? Sabe empregá-lo em harmonia com a evolução consciencial?
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SOMATÓRIO ASSERTIVO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O somatório assertivo é o resultado composto de várias somas de atos corretos ou acertos acumulados pelos esforços permanentes, continuados e sucessivos da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo somatório deriva do idioma Latim, summa, “a coisa mais alta;
o apogeu; quantidade constituída pela reunião ou adição das partes; montante; totalidade; conjunto”, feminino substantivado de summus, “o mais alto; o mais elevado; que está na extremidade
superior”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo assertivo procede também do idioma Latim,
assertum, “asserção; afirmação; proposição”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Soma de acertos. 02. Acumulação de acertos. 03. Recapitulação
dos acertos. 04. Reunião das interassistências pessoais. 05. Total de atos cosmoéticos. 06. Balanço de atos evolutivos. 07. Maturidade dos autoposicionamentos. 08. Autoafirmação mais elevada. 09. Autocognição dos próprios acertos. 10. Súmula da autoprodutividade evolutiva.
Neologia. As 4 expressões compostas somatório assertivo, somatório assertivo aquisitivo, somatório assertivo executivo e somatório assertivo distributivo são neologismos técnicos da
Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Somatório de erros. 02. Acumulação de erros. 03. Reunião dos
desvios pessoais. 04. Recapitulação dos desacertos. 05. Total de atos anticosmoéticos. 06. Balanço de autorregressismos. 07. Imaturidade dos autoposicionamentos. 08. Autoafirmação mais
baixa. 09. Autocognição dos próprios erros. 10. Súmula da auterrologia evolutiva.
Estrangeirismologia: as performances dos núcleos assertivos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pessoal.
Simbologia: o símbolo de somatório é a letra grega, maiúscula, Sigma: Σ.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ortopensenidade; as assertividades ortopensênicas; a conscin lúcida na condição de matriz da assertividade por meio do materpensene pessoal.
Fatologia: o somatório assertivo; a faculdade mental de somar, sem calculadora, ou adução; a soma dos resultados existenciais; o somatório das informações prioritárias sobre si próprio;
o acerto do passo evolutivo; as assertivas lúcidas; a reunião dos episódios assistenciais da vida intrafísica; a administração das iniciativas; a Taxologia dos acertos; a autopredisposição aos acertos; os mini e megaacertos pessoais; as autorreciclagens periódicas; as assertivas do ponteiro
consciencial evolutivamente equilibrado; a assertividade evolutiva; a profundidade das assertivas;
a assertividade cosmoética; as consequências lógicas e positivas da acumulação de acertos; o ato
de ultrapassar o gargalo evolutivo pessoal; a acumulação dos esforços convergentes; o exemplarismo dos acertos pessoais; a omissuper; a evitação da interprisão grupocármica; o fato capaz de
gerar reflexões de quem tem e quem não tem ações corretas para somar; os acertos antes da dessoma; os acertos das pendências; a dinâmica autevolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o somatório das experiências parapsíquicas; a euforin; a primener;
o cipriene; o extrapolacionismo; o balanço da própria vida cosmoética antes do encontro extrafísico com o evoluciólogo do grupo evolutivo; o choque intraconsciencial da dessoma; os autorrevezamentos interexistenciais sadios no futuro imediato.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva posterior.
Principiologia: o princípio da descrença assentado nas experiências pessoais; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do conscienciograma pessoal; a técnica conscienciológica de
mais 1 ano de vida; a técnica da saturação mental projetiva.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico na condição de propulsor da autorganização e das automelhorias evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito halo do exemplarismo pessoal positivo.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoconquistas evolutivas.
Ciclologia: o ciclo principiante-veterano em setores diversificados.
Enumerologia: o somatório da qualificação da consciência; o somatório potencializador
das autocognições; o somatório dos pequenos e grandes desempenhos; o somatório teático dos
megatrafores; o somatório das autexperiências intelectuais; o somatório das neoideias de qualidade; o somatório dos deveres cumpridos.
Binomiologia: o binômio sementeira-colheita; o binômio taquipsiquismo-assertividade;
o binômio tentativa-acerto.
Interaciologia: a interação hoje com amanhã.
Crescendologia: o crescendo idade física–acumulação de experiências.
Trinomiologia: o trinômio Conscienciologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapia.
Polinomiologia: o polinômio intenção-priorização-verbação-acerto.
Antagonismologia: o antagonismo ações pessoais corretas / ações pessoais incorretas;
o antagonismo acerto / desacerto.
Politicologia: a democracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a autocogniciofilia;
a coerenciofilia; a neofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a criativoteca; a conscienciogramoteca; a metodoteca; a recexoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Metodologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Acertologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens assertor.
V. Argumentologia
Exemplologia: somatório assertivo aquisitivo = o das aquisições evolutivas acumuladas
do inversor ou inversora existencial; somatório assertivo executivo = o das tarefas interassistenciais principiantes, acumuladas, do tenepessista calouro, homem ou mulher; somatório assertivo
distributivo = o dos trabalhos interassistenciais maduros, acumulados, do ser desperto, veterano,
homem ou mulher.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Recexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o somatório assertivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
05. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
06. Ponto evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Primeira preocupação: Autexperimentologia; Neutro.
08. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
10. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.

O SOMATÓRIO ASSERTIVO EXECUTADO PELA CONSCIN
LÚCIDA POTENCIALIZA OS ESFORÇOS E A MOTIVAÇÃO
PARA AS PRÓXIMAS AUTOCONQUISTAS EVOLUTIVAS RECICLANDO COM EFICÁCIA O MATERPENSENE PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez quantos somatórios assertivos nesta existência intrafísica? Vale o esforço e será oportuno fazer hoje, agora, aqui, novo somatório?
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SOMATÓRIO DE ESFORÇOS
(MAXIPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O somatório de esforços é a conjunção de todos os desempenhos evolutivos
com a aplicação convergente dos talentos de cada pessoa no grupo afim com objetivos comuns.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo soma vem do idioma Latim, summa, “a coisa mais alta; o apogeu;
a superfície; quantidade constituída pela reunião ou adição das partes; montante; totalidade; conjunto”, feminino de summus, “o mais alto; o mais elevado; que está na extremidade superior;
último”. Surgiu no Século XIV. O sufixo orio deriva também do idioma Latim, orius, formador
de adjetivos e ou substantivos cultos. O vocábulo somatório apareceu no Século XIX. O prefixo
es procede do mesmo idioma Latim, ex, “movimento para fora; privação; oposição; transformação; redução a fragmentos”. A palavra força provém do idioma Latim Tardio, fortia, “força”. Surgiu no Século XIII. O termo esforço apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Soma de esforços. 2. Esforços conjuntos. 3. Empenhos conjuntos.
4. Somação dos desempenhos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo esforço: esforçada; esforçado; esforçar; esforçosa; esforçoso.
Neologia. As duas expressões compostas somatório de esforços humanos e somatório de
esforços interdimensionais são neologismos técnicos da Maxiproexologia.
Antonimologia: 1. Dispersão de esforços. 2. Desperdício de esforços. 3. Esforços dispersos. 4. Empenhos dispersos.
Estrangeirismologia: o tour de force grupal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao trabalho em grupo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal harmonizado com o grupal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade.
Fatologia: o somatório de esforços; a soma total dos esforços; o somatório total de pessoas reunidas para alcançar o mesmo fim; a soma de esforços gerando a multiplicação dos resultados; a combinação dos esforços; o sigma do labor; o esforço conjunto; a conciliação; o consenso; o entendimento grupal; o chão comum com objetivos comuns; a resolução dos problemas
globais; os desempenhos em grupo; o mutirão; a diligência conjunta; os empenhos mútuos; o empenho de todos; o empreendimento grupal; a mobilização das forças da equipe; a ação coletiva;
o resultado coletivo do país expressando o somatório dos esforços individuais dos cidadãos; as
crises graves exigindo o somatório de esforços do governo e do povo; a vontade de ajudar quando
canalizada e orquestrada pela liderança; a cumulatividade dos esforços positivos unidos; a consciência de equipe; o senso de união; o time esportivo; a orquestra sinfônica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o trabalho assistencial conjunto da tenepes; o trabalho assistencial
conjunto da ofiex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da soma dos esforços de todos.
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Principiologia: o princípio de 1 por todos e todos por 1; o princípio do trabalho em
parceria.
Tecnologia: a técnica do trabalho em conjunto.
Voluntariologia: os saldos evolutivos do voluntariado conscienciocêntrico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Ciclologia: o ciclo especular do exemplo de 1–exemplo de 1.000.
Interaciologia: a interação dupla evolutiva–proéxis grupal.
Crescendologia: o crescendo esforços sistemáticos–resultados exponenciais.
Antagonismologia: o antagonismo time / bando.
Paradoxologia: o paradoxo da união dos diferentes.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Sociologia;
a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intraphysicologus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens comparticipans.
V. Argumentologia
Exemplologia: somatório de esforços humanos = as realizações evolutivas com bases
exclusivamente intrafísicas, entre conscins; somatório de esforços interdimensionais = as realizações evolutivas com bases entre conscins e consciexes, no universo da interassistencialidade.
Culturologia: a cultura da grupocarmalidade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o somatório de esforços, 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. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
07. Paraaculturação: Parassociologia; Homeostático.
08. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Terra-de-Todos: Intrafisicologia; Homeostático.

VIDA COM VIDA, INTENÇÃO COM INTENÇÃO, PENSENE
COM PENSENE, AÇÃO COM AÇÃO E PASSO COM
PASSO ENTROSADOS SÃO AS FASES ESSENCIAIS DA
PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL GRUPAL (MAXIPROÉXIS).
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, às manifestações coletivas positivas? Você participa dos interesses da coletividade com consciência gregária cosmoética?
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SORRISO SINCERO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sorriso sincero é a expressão facial de distender os lábios para os lados
de modo franco, verdadeiro, leal, autêntico, desprendido, cordial e afável manifestando alegria,
contentamento, amabilidade, acolhimento, aprovação ou satisfação íntima.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sorrir vem do idioma Latim, subridere, “sorrir”. Surgiu no Século
XIV. O vocábulo sincero deriva também do idioma Latim, sincerus, “franco; leal; verdadeiro, puro”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Sorriso verdadeiro. 02. Sorriso autêntico. 03. Sorriso transparente.
04. Sorriso franco. 05. Sorriso puro. 06. Sorriso genuíno. 07. Sorriso honesto. 08. Sorriso espontâneo. 09. Sorriso confiável. 10. Sorriso fidedigno.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo sorriso: parassorriso; ressorrir; sorridelhar; sorridência; sorridenho; sorridente; sorrido; sorrifulgente;
sorrir; sorrisogenia; sorrisonho; sorrisoteiro.
Antonimologia: 01. Sorriso insincero. 02. Sorriso falso. 03. Sorriso fingido. 04. Sorriso dissimulado. 05. Sorriso forçado. 06. Sorriso inautêntico. 07. Sorriso hipócrita. 08. Sorriso
mentiroso. 09. Sorriso encenado. 10. Sorriso pretensioso.
Estrangeirismologia: o emprego da glasnost consciencial; a intentio recta; a eliminação
do mise-en-scène social; a vie en rose.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade facial.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Sorriso:
técnica desassediadora. Sorrisos aproximam consciências. Sorrisos abrem corações. Sorriso: canal interassistencial.
Coloquiologia: as expressões populares indicando a reação de alguém ao deparar-se
com outra pessoa: abrir um sorriso para sinalizar afinidade, em contraposição ao coloquialismo
torcer o nariz indicando rechaço; o modo simpático de informar a existência de câmeras de vigilância: – Sorria, você está sendo filmado.
Citaciologia: – O sorriso que ofereces, a ti voltará outra vez (Abílio Manuel de Guerra
Junqueiro, 1850–1923).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase holossomática; o holopensene pessoal do bom humor; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene de satisfação intraconsciencial; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a higiene autopensênica; o holopensene pessoal da autenticidade consciencial; o holopensene pessoal da afetividade; o pensene empático;
a convergência dos materpensenes das consciências; a sintonia holopensênica; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; a linearidade da autopensenização a partir da expressão fisionômica da conscin; a assinatura pensênica facial pessoal; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da megafraternidade.
Fatologia: o sorriso sincero; o ato de sorrir com gosto; o caráter risonho; a expressão facial jovial; a leveza do sorrir; a descontração; o bem-estar; o famoso sorriso da Monalisa; a dopamina; a serotonina; o primeiro sorriso do recém-nascido; os avanços da Dentística embelezando
o sorriso; a consulta odontológica preventiva; a joia dental; o aparelho ortodôntico; o implante
dentário resgatando a autestima; o sorriso para a foto; a estabilidade do humor; a superação da ti-
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midez enquanto obstáculo ao sorriso; a reciclagem intraconsciencial do semblante austero;
a substituição do sorrir com fins políticos pelo sorriso despretensioso; a reciprocidade do sorriso;
a espontaneidade; a autenticidade; a expressão da vitória; o abertismo consciencial; a troca de sorrisos apaixonados entre os duplistas; a indicação de permissão; o sinal verde; a alegria expressada; a Higiene Consciencial; o oaristo; a felicidade; a autossatisfação; as risadas contagiosas; as
boas vindas; a expressão facial acolhedora; o regozijo do reencontro; a postura otimista; o bom
humor no auto e heterodesassédio; o sorriso na condição de pré-requisito para o ingresso no Holociclo; a satisfação íntima da autossuperação; a euforin; o bem-estar da recin conquistada sobre
traços pessoais profundos e multimilenares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a labilidade parapsíquica prejudicando o hábito de sorrir; as energias positivas; a desperticidade; a megaeuforização; a fidelidade à paraprocedência; o reencontro extrafísico de amizades evolutivas; o reconhecimento da amizade raríssima; a pararrecepção extrafísica; o completismo existencial; a euforex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autenticidade consciencial–feição verdadeira; o sinergismo olhar de fraternidade–sorriso sincero; o sinergismo compreensibilidade-acolhimento; o sinergismo duplológico diálogo–desinibição–entrosamento afetivo.
Principiologia: o princípio do bom humor; o princípio da Higiene Consciencial; o princípio da retilinearidade da pensenização; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio
da convivialidade sadia; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da megafraternidade; o princípio da reciprocidade; o princípio do heteroperdão; o princípio do Universalismo.
Codigologia: os códigos da etiqueta social; o código de convivialidade; o código pessoal de fraternismo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) consolidando o autodesassédio a partir
da abordagem traforista das consciências, dos fatos e parafatos.
Teoriologia: a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria da correspondência; a teoria do espelhamento interconsciencial; a teoria e a prática da assimilação energética simpática (assim); a teoria e a prática da interassistencialidade; o lasseamento gradativo
das amarras na teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: as técnicas ortodônticas; as técnicas da Dentística; as técnicas da convivialidade na Socin; a técnica terapêutica do riso; a técnica da desdramatização; a técnica do acoplamento áurico; a técnica da pré-atuação da intencionalidade pessoal; a técnica da higiene autopensênica; as técnicas de desassedialidade; a técnica da megaeuforização; a técnica do EV
profilático; a técnica evolutiva do emprego prolífico máximo das energias conscienciais (ECs)
pessoais.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial proporcionando
meios para a autossatisfação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Evolução Consciencial; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da
Despertologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos terapêuticos do riso; os efeitos positivos do sorriso do bebê sobre
a mãe; o efeito terapêutico do sorriso na cura do mau humor e da autovitimização; o efeito desassediador do sorriso sincero na desdramatização; o efeito da boa intencionalidade na sinceridade; o efeito positivo contagiante involuntário do sorriso sincero.
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Neossinapsologia: a sinapse fisiológica do sorriso predispondo ao abertismo para neossinapses.
Ciclologia: o ciclo sorriso–bem-estar–novo sorriso.
Enumerologia: a simpatia; a extroversão; a vivacidade; o contentamento; a satisfação;
a disposição; a desassedialidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ação-reação; o binômio
ortopensenidade-Universalismo; o binômio dar sorrisos–receber sorrisos.
Interaciologia: a interação mãe-filhos; a interação professor-aluno; a interação entre
2 amigos raríssimos; a interação amparador extrafísico–conscin assistente–conscin assistida;
a interação autenticidade consciencial–sorriso sincero.
Crescendologia: o crescendo sorriso sincero–autodesassédio–heterodesassédio.
Trinomiologia: o trinômio bom humor–desdramatização–desassédio; o trinômio sorriso–serotonina–bem-estar.
Polinomiologia: o polinômio sorriso-descontração-interação-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo afabilidade / agressividade; o antagonismo sinceridade / falsidade; o antagonismo expressão cordial / cara fechada; o antagonismo sorriso
/ carranca; o antagonismo satisfação benévola–sorriso sincero / satisfação malévola–sorriso
sarcástico.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais doamos sorrisos, mais recebemos sorrisos;
o paradoxo de realizar tarefa séria com expressão sorridente; o paradoxo de sentir dificuldade
em sorrir enquanto o sorriso é ação desencadeadora de prazer no cérebro.
Politicologia: a democracia pura; a política da transparência (glasnost); as políticas públicas de saúde bucal; a conscienciocracia; a sociocracia; a conviviocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia.
Legislogia: a lei de Murphy; as leis da Fisiologia Humana e Pré-Humana; a lei da empatia; as leis da convivialidade evolutiva; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade
consciencial; a lei da ação e reação; as leis de afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço
na instalação e manutenção do bem-estar geral.
Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a xenofilia; a liberofilia;
a autenticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a xenofobia; a fobia à autexposição; a fobia perante a cadeira de dentista; a glossofobia; a autofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização;
a síndrome do recalque; a síndrome da depressão existencial; a síndrome do pânico; a síndrome
da prospectiva trágica; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome de
burnout; a síndrome do exaurimento holochacral; a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a superação da mania de mentir; o desapego da fracassomania; a cura da sinistromania; a profilaxia da autassediomania.
Mitologia: o mito do mártir; o mito do sofrimento purificador; o mito da salvação
através da dor; o mito cultural “amar é sofrer”; o mito da sorte e do azar; o mito da perfeição;
o mito do dom recebido sem esforço; a mitificação da própria personalidade; o mito de a seriedade estar associada à austeridade; as autodesmitificações; a ruptura íntima com os mitos sociais
em geral.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a psicossomatoteca; a socioteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Sorrisologia; a Odontologia; a Ortodontologia;
a Dentística; a Conviviologia; a Interaciologia; a Assistenciologia; a Despertologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência bem-humorada; a consciência límpida; a conscin autêntica;
a personalidade íntegra; o sujeito fidedigno; a personalidade livro-aberto; a conscin stripteaser
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consciencial; a conscin atratora; a consciência interassistencial; a pessoa prestativa; a conscin extrovertida; a conscin madura; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o homem sorridente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o homem de bem; o homem de integridade; o semeador da fraternidade; o antidemagogo; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o voluntário; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o tarefeiro do esclarecimento; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o homem de ação; o recém-nascido; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o dentista; o ortodontista; o cirurgião bucal; o cirurgião-dentista; o gastroenterologista.
Femininologia: a mulher sorridente; o acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a mulher de bem; a mulher de integridade; a semeadora da fraternidade; a antidemagoga; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a voluntária; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a tarefeira do esclarecimento; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a tertuliana; a verbetóloga; a mulher de ação; a recém-nascida; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a dentista; a ortodontista; a cirurgiã bucal; a cirurgiã-dentista; a gastroenterologista.
Hominologia: o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus;
o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens transformator; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sorriso sincero recebido = aquele do ato de ser acolhido com as melhores
intenções; sorriso sincero oferecido = aquele do ato de acolher com as melhores intenções; sorriso
sincero recíproco = aquele da condição de acolhimento pelo acoplamento interassistencial desassediador.
Culturologia: a cultura da boa educação; a cultura de encobrimento do sorriso pela
gueixa; a cultura do bom-humor; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura da autodesassedialidade.
Curiosologia. Apesar de o ato de sorrir ser resposta somática natural associada à condição de bem-estar psicossomático realizado desde os primeiros dias de existência, garoto britânico
sorriu pela primeira vez aos 7 anos de idade. Portador genético da síndrome de Crouzon pôde começar a sorrir graças ao procedimento médico com a utilização de extensor para esticar os ossos
e a pele.
Semiologia. Sob a ótica da Comunicologia, o sorriso faz parte dos poucos sinais comunicativos a prescindir de aprendizado. É mantido geneticamente e não culturalmente.
Repressão. Contrariando a espontaneidade fisiológica, através da convivência e da educação familiar, aprende-se a não distribuir sorrisos aleatoriamente.
Sedução. A boca é parte íntima do corpo humano exposta quando sorrimos. Pode ser
considerada órgão sexual e o sorriso, importante ferramenta de conquista.
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Tipologia. Segundo a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 tipos de
sorrisos:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Sorriso acolhedor.
Sorriso amarelo.
Sorriso apaixonado.
Sorriso aprovador.
Sorriso bonito.
Sorriso Colgate.
Sorriso contagiante.
Sorriso contemplativo.
Sorriso de alívio.
Sorriso de desdém.
Sorriso de encanto.
Sorriso delicado.
Sorriso demagogo.
Sorriso desdentado.
Sorriso feminino.
Sorriso forçado.
Sorriso incentivador.
Sorriso inocente.
Sorriso insincero.
Sorriso irônico.
Sorriso malicioso.
Sorriso maroto.
Sorriso masculino.
Sorriso materno.
Sorriso nervoso.
Sorriso paterno.
Sorriso polido.
Sorriso provocativo.
Sorriso retribuidor.
Sorriso sedutor.
Sorriso sem graça.
Sorriso sem jeito.
Sorriso sincero.
Sorriso vingativo.
Sorriso vitorioso.

Neurotransmissores. Os benefícios do sorriso ultrapassam o universo fisiológico da
pessoa sorridente. Segundo pesquisas, a percepção visual e auditiva do bebê sorrindo ativa zonas
cerebrais maternas associadas à recompensa e ao prazer com a produção de dopamina e adrenalina.
Saúde. A saúde afetiva se espelha no sorriso franco e espontâneo. Estudos apontam ser
o sorriso profilaxia gratuita no combate à depressão e ao sentimento de solidão. Pessoas otimistas
costumam viver por mais tempo.
Desdramatização. Empregar o sorriso sincero para “quebrar o gelo” em situações tensas
ou simplesmente para aliviar o peso da autocrítica severa frente às pequenas falhas carentes de
ajustes intraconscienciais pode ser técnica de desdramatização e acolhimento.
Terapeuticologia. A pesquisa autodidata sobre os próprios sentimentos e a reeducação
da expressão facial são ações autoconsciencioterápicas capazes de qualificar as relações interassistenciais, notadamente à comunicação não verbal entre duplistas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sorriso sincero, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
02. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
03. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
04. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Boca: Somatologia; Neutro.
06. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
08. Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
09. Humor homeostático: Holomaturologia; Homeostático.
10. Inocência: Evoluciologia; Neutro.
11. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Oaristo: Coloquiologia; Neutro.
13. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
15. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.

O SORRISO SINCERO É CAPAZ DE DESCONSTRUIR
BARREIRAS DEFENSIVAS INTERPESSOAIS E PREDISPOR
OS MICROUNIVERSOS CONSCIENCIAIS A INTERCÂMBIOS
INTERASSISTENCIAIS PROFÍCUOS E LEGÍTIMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma receber as pessoas com fisionomia carrancuda? Ou já consolidou o hábito de acolher consciências com largo e franco sorriso?
Bibliografia Específica:
1. Fonseca, Marcelo; Quem tem Vergonha de Sorrir?; Artigo; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXVIII;
N. 25.459; Caderno: Jornal da Família; Seção: Em Questão; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 20.04.03; página 6.
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acesso em: 27.04.14.
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SPRINT PROEXOLÓGICO
(CRONOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sprint proexológico é o ato ou efeito de a conscin intermissivista elevar
consideravelmente o investimento dos autesforços em determinada área proéxica prioritária, mantendo sadiamente a produtividade dos demais setores da vida, a fim de acelerar neoconquistas
evolutivas (Autotaquirritmologia Evolutiva).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A expressão do idioma Inglês sprint deriva provavelmente do idioma
Nórdico Antigo, spretta, “saltar para cima”. Surgiu, no idioma Inglês, no Século XIX. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicado por escrito; edital; cartaz”,
e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apareceu no Século XX. O termo existencial provém do idioma
Latim Tardio, existentialis, “existencial”, e este de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Aceleração proexológica. 02. Catálise autoproéxica. 03. Maxipriorização proexológica. 04. Megafoco pró-compléxis. 05. Destravamento proéxico. 06. Alavancagem proexológica. 07. Paroxismo proexológico cosmoético. 08. Empreitada proéxica. 09. Maxiconcentração dos autesforços proéxicos. 10. Taquirritmologia Proexológica.
Neologia. As 4 expressões compostas sprint proexológico, sprint proexológico inicial,
sprint proexológico mediano e sprint proexológico final são neologismos técnicos da Cronoproexologia.
Antonimologia: 01. Stand by proexológico. 02. Freio proexogênico. 03. Desperdício
temporal antiproexológico. 04. Apagogia. 05. Travão proexológico. 06. Perdularismo antiproéxico. 07. Priorização intrafísica ectópica. 08. Workaholism. 09. Síndrome da pressa. 10. Desviologia Proexológica.
Estrangeirismologia: a busca pelo upgrade da autoproéxis a fim de estar up to date
perante os paradeveres intermissivos; o carpe diem lúcido; o mutatis mutandis proexológico;
o não esquecimento do pacta sunt servanda intermissivo; o tour de force pessoal; a entrada na
superhighway da proéxis; o Retrocognitarium; o Intermissarium; o Proexarium; o Seriexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconscientização do timing proexológico (Cronoproexologia).
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema: –
Proéxis: ritmos diferenciados. Aceleração requer discernimento. Tempo: constância relativa.
Maxicompléxis: autoconquistas acumuladas.
Coloquiologia: o ato de baixar o freio de mão e pisar no acelerador da autoproéxis;
o fato de soltar lucidamente as rédeas da automanifestação; o ato de saber dar corda nas proexoprioridades; o fato de buscar estar em dia com os paradeveres intermissivos; o saber levar de eito;
parapoder levar a cabo a autoproéxis; o ato de meter os peitos com a cabeça fria; o segurar
o touro pelo chifre caracterizando o autenfrentamento diário (Disciplinologia); a queima de gordura da zona de conforto patológica; o mar de almirante conjugado ao céu de brigadeiro; o nadar de braçadas no contexto favorável pró-compléxis; o Curso Intermissivo enquanto megadivisor de águas definindo a primeira vida (lúcida) do resto de nossas vidas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Cronoevoluciologia; os proexopensenes; a proexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes;
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a lucidopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene da Maxipriorologia Proexológica.
Fatologia: o sprint proexológico; a aceleração lúcida periódica dos autesforços; a agudização óbvia das autodecisões; a convergência crescente dos autointeresses; o paroxismo sadio das
automanifestações; a potencialização evolutiva das autorrealizações; a progressão geométrica das
autoperformances; o registro constante dos autorresultados; a autoinsatisfação cosmoética desencadeando o sprint proexológico; os aditivos da autovoliciolina sustentando o sprint proexológico;
a pluricinética da consecução proéxica (Ritmologia Evolutiva); o festinar autevolutivo progressivo; a confecção do acelerograma evolutivo pessoal; as estatísticas automotivacionais realimentadoras do próprio ânimo; o exercício consciente da automegafocalização; o ato de redobrar os esforços proexogênicos; a infatigabilidade homeostática na ultrapassagem das próprias marcas;
o seroar proexológico responsável; a eliminação das mangonas anticompléxis; a busca pelas autofaçanhas evolutivas; as diferentes prioridades ao longo do lifetime; a lucidez cronológica enquanto maxinteligência proexológica; o cálculo do custo de oportunidade evolutiva nas mini e megadecisões; a primazia das tarefas com maior rendimento evolutivo; as múltiplas facetas da consciência refletidas nos diversos setores da autoproéxis; a reperspectivação sagaz dos próprios valores; o dever da retribuição exemplarista; o autoimperdoamento maduro, sem autoculpas ectópicas;
o lazer inteligente enquanto válvula de escape consciencial para o refazimento holossomático
(Para-Higienologia); as abordagens atacadistas compostas, complexas e complementares da Tridotaciologia Interassistencial; a assunção da autoprimoprioridade sem maiores perdas de tempo
(Autodespertologia); o investimento contínuo no megatrafor objetivando a colimação cosmoética
com o materpensene identificado (Autosseriexologia); a Autoprofilaxiologia Complexiológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes exitosa
enquanto catalisador grupocármico continuado; a parapreceptoria inspirando, mantendo e orientando as autodeliberações proexológicas; a intenção de ampliar os acertos e redimir os erros holobiográficos; a consecução da maxiproéxis enquanto teatro terapêutico dos enredos seriexológicos; o ato de propugnar pela expansão das ideias intermissivas libertárias (Reurbexologia); a polarização lúcida do próprio materpensene promovendo a recuperação de megacons seriexológicos
(Holomnemossomatologia) e a aglutinação dos compassageiros evolutivos afins (Liderologia) em
prol da interassistencialidade tarística maior (Policarmologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Cronêmica-Proexêmica-Proexologia; o sinergismo Cronoevoluciologia-Cronoproexologia; o sinergismo motivação-desassédio; o sinergismo autoproexológico macrorganização (cosmovisão)-microrganização (detalhismo); o sinergismo tempo preciso–tempo precioso; o sinergismo consciência do tempo–tempo da consciência; o sinergismo
profissão–carreira–pé-de-meia; o sinergismo ortointenção–amparo de função; o sinergismo sincronia constante com a paraprocedência–assincronia convergente das automanifestações; o sinergismo metafórico içar a âncora–enfunar a vela–puxar a escota; o sinergismo catálise-catarse.
Principiologia: o princípio da intercobaiagem evolutiva; o princípio da prioridade compulsória (PPC) revelado após retrocognições intermissivas; o princ pio do “se não presta, não
adianta fazer maquilagem”; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
o princípio pessoal de viver focado na proéxis e preparado para a dessoma; o princípio evolutivo
“os afins se atraem”; o princípio da otimização dos autorrendimentos evolutivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) referendado pelo princípio do
exemplarismo pessoal (PEP).
Teoriologia: a teoria do gap teático; a teoria do autoultimato cosmoético; a teoria da
invéxis; a teoria do megadesafio do intermissivista; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos
(CIs); a teoria da colheita intermissiva; a teoria da Cronoverponologia; a teoria dos tempos proexológicos; a teoria da evolução consciencial por meio de ressomas consecutivas.
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Tecnologia: a técnica do proexograma; a técnica proexológica do ainda não é.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito halo das autodecisões na fase preparatória da proéxis; o efeito seriexológico do autorrendimento proexológico; o efeito motivador das pequenas conquistas viabilizando grandes feitos; o efeito proexogênico da bagagem holobiográfica; os efeitos proexológicos das amizades intermissivas; o efeito ansiolítico da consecução proexológica on time; o efeito
do sprint proexológico no senso de priorização pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas atuando como fiel da balança proexológica para o intermissivista lúcido (Genopensenologia).
Ciclologia: a autoprodutividade máxima ajustada ao ciclo circadiano; o ciclo crises de
crescimento–maturidade consciencial; o ciclo autodecisão sincera–autoincorrupção mantida–
autoridade interassistencial; o ciclo de 60 segundos do relógio; os 5 ciclos da espiral proexológica prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis); as perquirições teáticas quanto ao Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) calibrando o sprint proexológico; a lucidez quanto ao
ciclo holorressomático visando a eliminação do mesmo (Policonscienciologia).
Enumerologia: o fluxo proexológico; o fôlego proexológico; o ritmo proexológico; o timing proexológico; o torque proexológico; a agilidade proexológica; a catálise proexológica.
Binomiologia: o binômio velocidade proexológica média–velocidade proexológica aumentada; o binômio autodesempenho proexológico aumentado–autocuidado holossomático redobrado; o binômio convergência de autointeresses–interassistencialidade grupocármica; o binômio Liderologia-Liberologia; o binômio celeridade-maturidade; o binômio Cinética-Cosmoética;
o binômio Duplologia-Equilibriologia.
Interaciologia: a interação paraperceptibilidade-mentalsomaticidade-comunicabilidade; a interação êxito na proéxis–saldo da ficha evolutiva pessoal (FEP); a interação autosseriexológica refém da autocognição–personalidade consecutiva–função mexiproexológica (Paraperfilologia); a interação dia matemático–semana do detalhismo; a interação Autoconscienciometrologia (traços conscienciais)-Interassistenciologia (necessidades evolutivas); a interação priorização interassistencial–motivação pessoal; a interação cronômetro-calendário-bússola.
Crescendologia: o crescendo CI-compléxis-euforex; o crescendo passado-presente-futuro; o crescendo paracronológico fase preparatória–fase consecutiva–fase acabativa–paraprocedência; o crescendo pequenos passos–grandes conquistas; o crescendo Socin-Sociex; o crescendo nosológico perdularismo-Melexarium; o crescendo da autoconfiança proexológica.
Trinomiologia: o trinômio tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo).
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo matar o tempo / salvar a proéxis; o antagonismo automatismo cronêmico / calculismo proexogênico; o antagonismo tempo real / tempo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a atual vida do intermissivista valer por, no mínimo, 15
vidas anteriores; o paradoxo de a proéxis grupal ser antes de tudo responsabilidade individual;
o paradoxo da opção pela zona de conforto intrafísica acarretar extremo desconforto extrafísico;
o paradoxo Homo sapiens dynamicus–Homo sapiens paciens; o paradoxo de, a rigor, não ser
possível economizar tempo; o paradoxo de o tempo ser o bem mais valioso e o mais perecível;
o paradoxo de a mudança (recin) ser a única coisa de fato permanente (evolução).
Legislogia: a lei da intransferibilidade proexológica.
Filiologia: a proexofilia; a complexiofilia; a organizaciofilia; a cronofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o banimento da proexofobia em todos os níveis de manifestação.
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Sindromologia: a s ndrome do “cometa consciencial”; a s ndrome da “eterna promessa” invexol gica; a s ndrome do “já ganhou” proexol gico; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome do diploma; a síndrome da automimese fossilizadora; a s ndrome do “me engana que eu gosto” (negocinho evolutivo).
Maniologia: o combate diário à mania de postergar.
Holotecologia: a proexoteca; a cronoteca; a etarioteca; a parapsicoteca; a convivioteca;
a consciencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cronoproexologia; a Cronoevoluciologia; a Paracronologia;
a Cronobiologia; a Autoproexologia; a Proexogramologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia;
a Autolucidologia; a Autodecidologia; a Intrafisicologia; a Taquirritmologia; a Complexiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico;
o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o autor conscienciológico; o maxicompletista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetrógrafa; a autora conscienciológica; a maxicompletista.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens
proexus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: sprint proexológico inicial = a realização exitosa da maratona mensal do
EV pelo inversor, homem ou mulher, na fase preparatória da autoproéxis, visando o autodomínio
energossomático; sprint proexológico mediano = a realização superavitária da técnica de mais
1 ano de vida intrafísica pelo reciclante, homem ou mulher, na fase consecutiva da autoproéxis,
objetivando a assunção despertológica; sprint proexológico final = a realização continuada do turno intelectual por parte da conscin aposentada, homem ou mulher, na fase acabativa da autoproéxis, no intuito de publicar a megagescon.
Culturologia: a cultura do megacompléxis (desperticidade-ofiex-compléxis).
Proéxis. Atinente à Intrafisicologia, as fases proexológicas e as faixas etárias determinam, predominantemente, o nível de investimento, dedicação e priorização dado a cada setor da
vida humana.
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Discernimento. Cabe ao intermissivista lúcido saber movimentar responsavelmente os
elementos de tal equação, a fim de potencializar os resultados profícuos e convergentes, os quais
embasam o completismo existencial. Proéxis: interação marchas-contramarchas.
Técnica. O sprint proexológico, ao promover o aumento dos rendimentos conscienciais
em determinada área primordial, reverbera positivamente nos demais setores da vida, qualificando, paradoxalmente, a produtividade média da consciência. A verbis ad verbera.
Motivo. Isso ocorre em função de a autexigência paroxística promovida catalisar a recuperação de cons, revelar trafores ociosos e elevar o senso de priorização no contexto dos trabalhos
da proéxis (Autodesassediologia).
Taxologia. Considerando a Cronoproexologia, eis, listada alfabeticamente a seguir,
dentre outras possibilidades, classificação derivada do sprint proexológico com 20 subtipos
diferentes, porém convergentes, capazes de ampliar a visão de conjunto acerca do tema em pauta:
01. Sprint autorreflexivológico.
02. Sprint cogniciológico.
03. Sprint culturológico.
04. Sprint despertológico.
05. Sprint energeticológico.
06. Sprint experimentológico.
07. Sprint gesconológico.
08. Sprint grupocarmológico.
09. Sprint holomnemológico.
10. Sprint idiomatológico.
11. Sprint interassistenciológico.
12. Sprint intrafisicológico.
13. Sprint invexológico.
14. Sprint paracerebrológico.
15. Sprint parapedagogiológico.
16. Sprint parapercepciológico.
17. Sprint projeciológico.
18. Sprint recexológico.
19. Sprint somatológico.
20. Sprint verbetografológico.
Gatilho. No tocante à Etiologia, o sprint proexológico pode ser desencadeado de modo
direto, objetivo e intencional pela própria vontade consciencial ou ocorrer de modo indireto, como valor agregado, dividendo de algum feito proexológico ou reciclagem intraconsciencial maior,
ao modo dos 5 exemplos ordenados alfabeticamente a seguir pelas especialidades-chave:
1. Autoradologia: a aceleração da autoperformance proexológica pós-publicação da
gescon.
2. Extrapolacionismologia: a aceleração da autoperformance proexológica pós-vivência de bônus parapsíquico avançado.
3. Grupocarmologia: a aceleração da autoperformance proexológica pós-exercício de
liderança maxiproexológica.
4. Psicossomatologia: a aceleração da autoperformance proexológica pós-duplismo libertário com raízes holobiográficas profundas.
5. Seriexologia: a aceleração da autoperformance proexológica pós-recognição acerca
de importantes eventos pretéritos envolvendo a vida pessoal intra ou extrafísica (intermissão).
Antagonismos. Segundo a Complexiologia, a técnica do sprint proexológico pode ser
utilizada, selecionada ou priorizada a partir de 2 contextos intrafísicos antipódicos, elencados na
ordem funcional:
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1. Nosográfico: visando tirar o atraso em relação a determinadas tarefas proexológicas,
a fim de não perder o autocompléxis.
2. Homeostático: visando potencializar o ganho de determinadas tarefas proexológicas
já dominadas, amplificando as chances e a abrangência do autocompléxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sprint proexológico, 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. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
05. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
08. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
09. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
10. Periscópio proexológico: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
12. Proexometria pré-executiva: Autoproexogramologia; Homeostático.
13. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Tempo proexogênico: Cronoproexometria; Homeostático.
15. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.

SABER DISCERNIR O MOMENTO E O MODO MAIS ADEQUADO DE PISAR NO ACELERADOR DA AUTOPROÉXIS,
LEVANDO TODAS AS FRENTES DE EITO, DENOTA NÍVEL
PESSOAL AVANÇADO DE ORGANIZAÇÃO E DETALHISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o sprint proexológico? Em qual setor da autoproéxis? Quais foram as causas identificadas? Podem ser superadas?
P. F.
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STATUS
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O status é a condição pessoal ou o modo de estar, propriedade, qualidade,
característica, posição, situação ou condição dinâmica da consciência, homem ou mulher, cidadão
ou cidadã, no âmbito da Sociedade Intrafísica (Socin), buscando manter o nível de vida civilizada
compatível com a dignidade humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra status do idioma Latim, significa “estado; condição; ordem; posição; postura; atitude; repouso, imobilidade”.
Sinonimologia: 1. Status quo. 2. Posição social pessoal.
Neologia. As duas expressões compostas status ignorado e status defendido são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Personalidade desqualificada. 2. Pessoa marginal.
Estrangeirismologia: o status; a dramatis personae; a aura popularis; o superstatus social; o megastatus; a noblesse oblige; o status da palavra pessoal; o levantamento do ranking pessoal no momento evolutivo; a pecking order; o top billing; o highbrow.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade cosmoética evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a defesa da autobiografia; a fama pessoal; o nível social; as estratificações na
estrutura da Socin; a condição pessoal aos olhos de outrem; os papéis conferidos pela organização
social; os padrões etológicos esperados; os direitos, privilégios, obrigações e limites socialmente
atribuídos; as expectativas e as cobranças sobre o cidadão ou a cidadã; as crises intraconscienciais
nas alterações geradas pelas crises de crescimento e o status pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades.
Principiologia: o princípio de a multidão se nivelar consciencialmente por baixo; a necessidade da vivência do princípio da descrença; o princ pio autocorruptor do “todo mundo
faz”.
Codigologia: os códigos sociais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as autoconcessões sociais.
Teoriologia: as cangas grupocármicas previstas na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da invéxis prevenindo os encoleiramentos egoicos desde a juventude; a técnica da recéxis promovendo a alforria dos encoleiramentos egoicos estabelecidos.
Voluntariologia: o voluntariado religioso; o voluntariado militar.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Sociometria.
Efeitologia: os efeitos do autodidatismo na instauração da autopostura crítica ante as
coleiras sociais; os efeitos autocorruptores da avidez por status.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo estrelato-ostracismo.
Enumerologia: o status quo pré-ressomático; a defesa do status quo; os vícios do status
quo; a contracultura e o status quo; a manutenção do status quo; a renovação do status quo;
o reestabelecimento do status quo.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio essência-aparência; o binômio status-valores; o binômio autoclassificação-heteroclassificação.
Interaciologia: a interação coleiras inevitáveis–coleiras evitáveis; a interação massa
humana impensante–robéxis; a interação porão consciencial–subcérebro abdominal; a interação
patológica acriticidade-sugestionabilidade; a interação apatia-alienação; a interação status–importância social; a interação coleiras do ego–idiotismos culturais.
Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio ditadura da beleza–ditadura da moda–ditadura do consumismo; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio senso comum–opinião pública–apologismo ideológico; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio posição-prestígio-status; o trinômio
papel social–status social–estereótipo social.
Polinomiologia: o polinômio da autescravidão social instituição religiosa–partido político–sindicato profissional–clube fechado; o polinômio da autescravidão perceptiva molduras-rótulos-estereótipos-preconceitos; o polinômio da autescravidão psicológica ritualismos-misticismos-academicismos-militarismos-convencionalismos; os indicadores de status no polinômio
postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo autonomia / coleira social do ego; o antagonismo
liberdade / sujeição; o antagonismo status homeostático ou evolutivo / status patológico ou regressivo; o antagonismo status atribuído ou nato / status adquirido ou conquistado; o antagonismo status pessoal / status grupal; o antagonismo status temporário / status permanente; o antagonismo status eletronótico / status multidimensional; o antagonismo status fictício / status real.
Paradoxologia: o paradoxo fluxo cósmico–contrafluxo social; o paradoxo ostentação
do status pelos incautos–anonimato do Serenão.
Politicologia: as políticas grupais espúrias de controle e cerceamento de consciências;
a meritocracia evolutiva indisfarçável.
Legislogia: a lei do menor esforço de seguir confortavelmente os ditames sociais sem
questionamento; as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia; a lei
da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a ludofilia; a antropofilia; a paraconscienciofilia;
a assistenciofilia; a comunicofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a raciocinofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a acomodação ao status quo na síndrome da mediocrização existencial.
Mitologia: os mitos socioculturais; os mitos dos pertences atribuidores de status social.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Culturologia; a Intrafisicologia;
a Politicologia; a Cosmovisiologia; a Autevoluciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia;
a Parapatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens confidens;
o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: status ignorado = a condição da pessoa indiferente quanto à própria situação social; status defendido = a condição da pessoa ciosa e defensora da própria situação
social.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Conviviologia; a cultura da Sociologia; os critérios de atribuição de status variáveis em cada cultura; os símbolos culturais de
status: os bens materiais, o vestuário, as griffes, o sobrenome, a aliança; a cultura da celebridade.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de status básicos da personalidade na Sociedade Intrafísica:
01. Status científico: a condição da titulação acadêmica; o Ph.D; o Pós-Doutorado.
02. Status comunicativo: a competência na fluidez comunicativa; o poliglotismo prolífico; a extroversão pessoal; o status da territorialidade individual.
03. Status cosmoético: a qualidade do CPC; a incorruptibilidade cosmoética.
04. Status econômico-financeiro: o estado do patrimônio material; o berço de ouro;
o filantropo; o status do Mecenas.
05. Status energossomático: a potência bioenergética; o domínio do EV; o domínio do
arco voltaico craniochacral; o domínio da megaeuforização.
06. Status étnico: a classe genética; o senso universalista.
07. Status evolutivo: o patamar na Escala Evolutiva das Consciências; o status momentosus; o saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o crédito evolutivo pessoal; o status
evolutivo harmônico de ambos os parceiros duplistas; o status cosmoethicus.
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08. Status extrafísico: a conjuntura da reputação extrafísica; a identidade extra interassistencial.
09. Status grupal: o nível de confiabilidade (crédito); a liderança evolutiva.
10. Status intelectual: o status intraconsciencial, mentalsomático; o status universitário
sociocientífico; o autor publicado.
11. Status interassistencial: o status da minipeça consciencial do maximecanismo assistencial multidimensional; o tenepessista.
12. Status intraconsciencial: o estágio da autoconsciencialidade; a eutimia pessoal.
13. Status legal: o grau de responsabilidades civis; a probidade moral.
14. Status mentalsomático: a categoria da erudição; o autorado tarístico; o nível do autodiscernimento.
15. Status paracientífico: a situação da racionalidade paracientífica; a Descrenciologia
teática.
16. Status parapsíquico: o status energossomático; o projetor consciente; o epicon.
17. Status político: a posição do cargo público; o estadismo; o status do prestígio pessoal; o poder temporal; a influência social.
18. Status profissional: o posto laboral; a excelência profissional; o status da posição
da personalidade entre os pares ou colegas.
19. Status psicomotriz: o status esportivo, somático, da conscin; as habilidades manuais pessoais; o ranking pessoal da modalidade desportiva.
20. Status social: a esfera da hierarquia social; o status mundano ou temporal no Zeitgeist; o círculo de relações pessoais; o benemérito urbano.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o status, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Ato social: Sociologia; Neutro.
03. Balanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Canga tribal: Parapatologia; Nosográfico.
06. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
07. Conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Conscin convencional: Conviviologia; Neutro.
09. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Consréu estelar: Parapatologia; Nosográfico.
11. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
12. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
13. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
14. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
15. Status momentosus: Autevoluciologia; Neutro.

O NÍVEL CONVIVENCIAL DO STATUS DO CIDADÃO
OU CIDADÃ, NA SOCIEDADE INTRAFÍSICA, DEPENDE,
ACIMA DE TUDO, DA QUALIFICAÇÃO DA MENTALIDADE
FRATERNA, INTERASSISTENCIAL, DA CONSCIN LÚCIDA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive despreocupado ou atento quanto ao próprio
status social? Por qual razão?
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STATUS EXTRAFÍSICO
(SOCIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O status extrafísico é a condição, posição, propriedade, qualidade, característica, situação ou papel parassocial da conscin ou consciex, coerente ao real patamar evolutivo,
expresso na qualidade da autolucidez para a extrafisicalidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra do idioma Latim, status, significa “estado; condição; ordem; posição; postura; atitude; repouso, imobilidade”. O prefixo extra provém do idioma Latim, extra,
“na parte de fora; além de”. O vocábulo físico deriva igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo a Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Condição extrafísica. 2. Gabarito extrafísico. 3. Posição parassocial.
Neologia. As 4 expressões compostas status extrafísico, status extrafísico básico, status
extrafísico intermediário e status extrafísico avançado são neologismos técnicos da Sociexologia.
Antonimologia: 1. Status intrafísico. 2. Posição social. 3. Nível de atividades na Socin. 4. Ocupação social. 5. Reputação intrafísica.
Estrangeirismologia: a extraphysical society; o weak profile; o strong profile; o modus
faciendi na Sociedade Extrafísica (Sociex); a workstation extrafísica; o know-how da postura
consciencial na extrafisicalidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Conviviologia Extrafísica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Status extrafísico: paraidentificação. Status extrafísico: paracurriculum.
Ortopensatologia: – “Status. O status evolutivo maior é o gabarito da pessoa no universo da interassistencialidade lúcida, ou seja, na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Sociexologia; o holopensene pessoal da Extrafisicologia; a sintonia holopensênica; o holopensene assistencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os paraconviviopensenes; a paraconviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a parafôrma holopensênica; o materpensene sinalizando a radicalidade evolutiva; a materpensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os exopensenes;
a exopensenidade.
Fatologia: o nível de atendimento às prioridades evolutivas; a qualidade da proéxis;
a postura voliciolínica de aprender; a intencionalidade exposta na motivação de toda tarefa realizada; o desleixo na postura de aprender; a conduta trafarina; a falta de motivação na tarefa a realizar; o temperamento demarcando posturas e escolhas evolutivas; a clareza dos objetivos magnos;
o autodesempenho priorizando a maxiproéxis grupal; o raciocínio de otimizar a atual existência;
o nível do patamar evolutivo; o autodesempenho proexológico.
Parafatologia: o status extrafísico; o nível de atividades extrafísicas; a identificação parassocial; a reputação extrafísica; a atuação extrafísica; a manifestação extrafísica; a intervenção
extrafísica; o fechadismo consciencial manifesto na conduta extrafísica; a dinâmica extrafísica;
a interassistência extrafísica; a identidade extra adquirida pela consciência no continuísmo de tarefas assistenciais; a solvência das ações extrafísicas; a jejunice nas ações extrafísicas; o gabarito

21094

Enciclopédia da Conscienciologia

consciencial quanto ao autodesempenho extrafísico; a falta de autocrítica na atuação extrafísica
desviando a consciência dos objetivos magnos; a atuação reeducativa; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático vivenciado com prioridade na extrafisicalidade; os estigmas autobiográficos impedindo o deslanche consciencial; a autorreeducação evolutiva; a parautobiografia delineando o status extrafísico; o ônus da parautobiografia qualificando a reputação extrafísica; as
mudanças do status extrafísico promovidas pela recuperação de cons magnos; a experiência na
projeção lúcida (PL) assistencial; a experiência na projeção lúcida assediadora; a auto-holobiografia planetária; a intervenção em resgates extrafísicos; a atuação dos ofiexistas; a atuação
multidimensional dos tenepessistas; o aprendizado seriexológico; a condição de professor de cursos extrafísicos; a atuação dos assistentes dos postos de saúde extrafísicos; as parexcursões interplanetárias; as tarefas parapesquisísticas; a intermissão curta; a intermissão longa; as paravisitações aos locais intrafísicos; as paramizades raríssimas; as paramizades ociosas; os grupos parassociais de pertencimento; os paravínculos; as paraprocedências baratrosféricas; as paraprocedências evoluídas; a intervenção em tarefas de pararreurbanizações; a intervenção em paratarefas de
transmigrações planetárias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a coexistência sinérgica recuperação de cons–dinâmica interassistencial; o sinergismo paracurrículo planetário–reputação extrafísica; o sinergismo paracérebro–
–identificação extrafísica; o sinergismo nível de projetabilidade–paratarefas; o sinergismo nível
de coerência–nível de maturidade intraconsciencial.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da comunicabilidade interdimensional; o princípio da seriexialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) norteando a evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da abordagem extrafísica; a técnica do resgate extrafísico; a técnica da assinatura pensênica; as técnicas evoluciológicas; as técnicas projeciológicas; as técnicas consciencioterapêuticas; as técnicas parapedagógicas; as técnicas paraprofiláticas.
Voluntariologia: o paravoluntariado nas parainstituições; o voluntariado nas instituições conscienciológicas descortinando o nível de status extrafísico do voluntário homeostático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parassociometria; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos da Assistenciologia na atuação extrafísica; os efeitos da Holobiografia demonstrando a evolução do status extrafísico.
Neossinapsologia: a criação de paraneossinapses aprimorando o status extrafísico; as
paraneossinapses geradas pelas experiências evolutivas.
Enumerologia: a caminhada evolutiva refletida no status extrafísico; o aprendizado milenar reproduzido no status extrafísico; o rastro holopensênico revelado no status extrafísico;
a herança paragenética mostrada no status extrafísico; a evolução paracerebral retratada no status
extrafísico; o nível assistencial representado no status extrafísico; as pegadas evolutivas retratadas no status extrafísico.
Binomiologia: o binômio automotivação–ponteiro consciencial; o binômio intencionalidade-ocupação; o binômio parassociometria-paraconvivialidade; o binômio maturidade–papel
parassocial; o binômio prática parassocial–status extrafísico; o binômio conduta trafarina–imaturidade consciencial; o binômio conduta traforina–maturidade consciencial.
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Interaciologia: a interação aprendizado evolutivo–nível de assistencialidade; a interação equipin-equipex nas tarefas assistenciais.
Crescendologia: o crescendo projeções inconscientes–projeções semiconscientes–projeções conscientes; o crescendo inacessibilidade à holomemória–acessibilidade parcial à holomemória–livre acesso à holomemória; o crescendo códego–codex subtilissimus pessoal.
Trinomiologia: o trinômio nível evolutivo–ocupação extrafísica–reputação; o trinômio
ação-reiteração-fixação; o trinômio nível de autocosmoética–qualidade de assistência–relevância das ações; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo status intrafísico / status extrafísico; o antagonismo
coerência consciencial / incoerência consciencial; o antagonismo historiografia / para-historiografia; o antagonismo confronto social / confronto parassocial; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo inacabativa das obras / acabativa das obras;
o antagonismo conduta cosmoética / conduta anticosmoética; o antagonismo infiltração cosmoética / a infiltração anticosmoética.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a parassociocracia; a paracienciocracia; a parapsicocracia; a paraconviviocracia; a projeciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na aquisição do status extrafísico avançado.
Filiologia: a cogniciofilia; a neofilia; a parafenomenofilia; a evoluciofilia; a paraculturofilia; a mentalsomatofilia; a extrafisicofilia.
Fobiologia: a extrafisicofobia; a projeciofobia; a parapercepciofobia; a parafenômenofobia.
Holotecologia: a parassocioteca; a parapsicoteca; a mnemoteca; a experimentoteca;
a multidimensioteca; a maturoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Sociexologia; a Parassociologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; a Autevoluciologia; a Parafatologia; a Paraetologia; a Projeciologia; a Paracerebrologia; a Multidimensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consciência baratrosférica; a consbel; a consréus; a consciência antifraterna; a isca humana inconsciente; a conscin-maxipeça do minimecanismo; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência
evoluída; a consciência megafraterna; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
Masculinologia: o catatônico; o bradipsíquico; o parapsicótico post-mortem; o projetor
inconsciente; o projetor lúcido; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o conscienciólogo, o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o projecioterapeuta; o cicerone; o líder; o amparador; o assediador; o amparador de função; o assediador de função; o pré-intermissivista; o intermissivista; o paraaluno; o paraprofessor; o parapedagogo; o paradiplomata; o parapreceptor; o parapoliticólogo; o pararreurbanizado; o pararreurbanizador; o parapolímata; o paracirurgião; o parassocorrista; o proexista; o tenepessista; o ofiexista; o assistente parambulatorial; o taquipsíquico; o extraterrestre visitante; o parapesquisador; o paravoluntário; o tertuliano; o paratertuliano;
o verbetólogo; o verbetógrafo; o paraverbetógrafo; o pré-serenão; o desperto.
Femininologia: a catatônica; a bradipsíquica; a parapsicótica post-mortem; a projetora
inconsciente; a projetora lúcida; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a consciencióloga, a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a projecioterapeuta; a cicerone; a líder; a amparadora; a assediadora; a amparadora de função; a assediadora de função; a pré-intermissivista;
a intermissivista; a paraaluna; a paraprofessora; a parapedagoga; a paradiplomata; a parapreceptora; a parapoliticóloga; a pararreurbanizada; a pararreurbanizadora; a parapolímata; a paracirurgiã;
a parassocorrista; a proexista; a tenepessista; a ofiexista; a assistente parambulatorial; a taquipsí-
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quica; a extraterrestre visitante; a parapesquisadora; a paravoluntária; a tertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a paraverbetógrafa; pré-serenona; a desperta.
Hominologia: o Homo sapiens extraphysicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens paraprocedens; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: status extrafísico básico = o da consciência parasita, ainda com atuação
pré-humana marcante; status extrafísico intermediário = o da consciência aprendiz da Assistenciologia com atuação assistencial ego e grupocármica; status extrafísico avançado = o da consciência gabaritada em liderança cosmoética com atuação assistencial policármica.
Culturologia: a Paraculturologia; a Paraaculturação; a cultura multidimensional.
Priorizações. À vista da Evoluciologia, eis, ao modo de exemplo, em ordem alfabética,
10 conceitos neologísticos conscienciológicos avançados, a serem considerados para a evolução
otimizada do status extrafísico:
01. Autoconscientização multidimensional (AM): a projetabilidade lúcida.
02. Ceticismo otimista cosmoético (COC): a autocompreensão quanto ao fluxo do Cosmos; a pangrafia; a Cosmovisiologia.
03. Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP): a historicidade consciencial.
04. Código pessoal de Cosmoética: as autodiretrizes do paradever pautado na Paradireitologia Cosmoética.
05. EV: o domínio energossomático; a maior autodefesa consciencial.
06. Ficha Evolutiva Pessoal (FEP): o registro do aprendizado vivencial.
07. Maximecanismo Multidimensional Interassistencial: a obtenção da condição de
conscin-minipeça.
08. Princípio da descrença (PD): a escolha quanto à autexperimentação.
09. Princípio de posicionamento pessoal (PPP): as autodefinições; as autoposturas.
10. Princípio do exemplarismo pessoal (PEP): a teática do aprendizado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com status extrafísico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
02. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
03. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
04. Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
05. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
06. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
07. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
10. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
11. Pararrealidade conscienciológica: Intermissiologia; Homeostático.
12. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
13. Status: Conviviologia; Neutro.
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14. Status momentosus: Autevoluciologia; Neutro.
15. Strong profile: Perfilologia; Homeostático.

A AUTOCOERÊNCIA EVOLUTIVA, ALCANÇADA PELA QUALIFICAÇÃO DO TEMPERAMENTO E DA INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA PRODUZIDAS EM VIDAS SUCESSIVAS, REFLETE DIRETAMENTE NO STATUS EXTRAFÍSICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu quanto ao status extrafísico? Na escala de 1 a 5, quais ações vem adotando para a qualificação do status extrafísico pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 1.021 definições; 509 enus.; 12 E-mails; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 4 índices;
1 microbiografia; 459 questões; 102 filmes; 25 tabs.; 331 técnicas; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.;
ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 119 e 121.
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 1.566.

M. C. N.
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STATUS MOMENTOSUS
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O status momentosus é o modo de estar, propriedade, qualidade, característica, posição, situação ou condição dinâmica da consciência do momento evolutivo, assentada no
princípio do fluxo ininterrupto das realidades do Cosmos, no qual, a rigor, a vida consciencial
e o movimento universal da energia imanente jamais cessam e nem estacionam na inércia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo status vem do idioma Latim, status, “estado; ordem; posição;
situação; postura; modo; jeito”, sob influência do idioma Inglês, status. O termo momentosus provém do mesmo idioma Latim, momentosus, “ligeiro; rápido; momentoso”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Status evolutivus. 2. Status dynamicus. 3. Status energeticus
4. Status cosmoethicus. 5. Status cosmicus. 6. Status socialis. 7. Status intraconsciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas status momentosus, status momentosus preparatório, status momentosus executivo e status momentosus completista são neologismos técnicos da
Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Status quo. 02. Status symbol. 03. Situação pessoal inalterada.
04. Ignorância evolutiva. 05. Contrafluxo ao Cosmos. 06. Inércia. 07. Adinamia. 08. Letargia.
09. Mimeticologia. 10. Prospectiva.
Estrangeirismologia: o status momentosus; o in transit; o upgrade evolutivo; o selfmade man; a selfmade woman.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade multidimensional.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Vida é movimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dinâmica evolutiva; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o estado consciencial do momento evolutivo; o devir; o devenir; o vir-a-ser;
a condição, a rigor, de nada permanecer imóvel ou fixo; o fato de tudo se mover; a cadência, o ato
ou o desenvolvimento do fluir, escoar ou movimentar contínuo das realidades do Cosmos; a vida
como sequência de instantes irrepetíveis; os contextos sempre inéditos da existência; as injunções
existenciais sempre singulares; a realidade inarredável da constância mutável; a vida em constante mutação; as oportunidades únicas de cada minuto; a inteligência contextual; o senso de oportunidade acurado; a autopriorização evolutiva; o aproveitamento do tempo; o proveito das companhias evolutivas do momento; a imagem da permanência e da mudança; a impermanência geral;
o fato de nunca nos banharmos duas vezes no mesmo rio; o fato da simultaneidade do mesmo rio
tornar-se outro; a oposição clássica entre o uno e o múltiplo; a espiral da evolução; a eterna reciclagem; o eterno transformismo; o dinamismo onipotente; o fato das células do soma se renovarem constantemente.
Parafatologia: a autopercuciência quanto ao tempo; a autocognição quanto à Holossomatologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis.
Principiologia: o princ pio do “tudo flui”; o princípio da contradição; o princípio da
prioridade compulsória.
Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teoria dos ciclos culturais.
Tecnologia: a técnica das recorrências evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Priorologistas.
Efeitologia: os efeitos da autoperseverança evolutiva.
Ciclologia: o ciclo do fluxo-refluxo da Tudologia; os ciclos do devenir.
Binomiologia: o binômio repetição-progressão.
Interaciologia: a interação perseverança-rotina.
Crescendologia: o crescendo forma repetida–conteúdo renovador.
Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas.
Polinomiologia: o polinômio primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto
tempo.
Antagonismologia: o antagonismo entre o mesmo e o outro.
Paradoxologia: o paradoxo da permanência impermanente; o paradoxo do equilíbrio
da instabilidade; a condição paradoxal da passividade ativa.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do eterno retorno em ponto mais elevado; a lei de causa e efeito; a lei
do maior esforço; a lei do devenir; a lei da obsolescência.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a cronoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a consciencioteca; a ontoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Mudanciologia; a Reciclologia; a Paracronologia; a Apriorismologia; a Anteriorologia; a Presentologia; a Ontologia; a Priorologia; a Holossomatologia; a Criteriologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o filósofo Heráclito de Éfeso (540 a.e.c.–480 a.e.c.).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens momentor; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens agitator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: status momentosus preparatório = a condição dinâmica da conscin na fase preparatória da proéxis; status momentosus executivo = a condição dinâmica da conscin na fase
executiva da proéxis; status momentosus completista = a condição dinâmica da conscin na oportunidade da obtenção do compléxis.
Culturologia: a cultura do status momentosus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o status momentosus, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autaplicação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
03. Devir: Evoluciologia; Neutro.
04. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
07. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
08. Ponto evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
10. Recorrência: Autevoluciologia; Neutro.

O CONCEITO DO STATUS MOMENTOSUS FAZ A CONSCIN
LÚCIDA TORNAR-SE EVOLUTIVAMENTE DINÂMICA, DESCARTANDO A ANTERIOROLOGIA E A APRIORISMOLOGIA
E ABRAÇANDO A PRESENTOLOGIA E A PRIOROLOGIA.
Questionologia. Qual consciência é você, leitor ou leitora, neste momento evolutivo?
Está melhor se comparada à consciência de ontem?
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STRONG PROFILE
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O strong profile é o perfil forte da conscin lúcida, ou da personalidade cosmoeticamente corajosa, sempre disposta a enfrentar os percalços e as canseiras da própria evolução com automotivação, portadora dos traços-força da disponibilidade e do bom humor.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo do idioma Inglês, strong, provém do extinto idioma Alemão
Pré-Histórico, stranggaz, de significado impreciso, cognato da palavra do idioma Saxão Antigo,
strang, “forte; severo; bravo; corajoso; audacioso; exato; rígido”, e do idioma Alemão, streng,
“severo; rigoroso; austero; exato”. Surgiu, no idioma Inglês, próximo ao ano 725. O termo do
idioma Inglês, profile, procede do idioma Italiano, profilo, de profilare, “perfilar; delinear; esboçar”. Apareceu, no idioma Inglês, em 1665.
Sinonimologia: 01. Good profile; great profile. 02. Perfil forte. 03. Perfil da conscin
sadia. 04. Perfil da conscin-trator. 05. Perfil da conscin segura. 06. Perfil autossuficiente. 07.
Perfil da conscin-líder. 08. Perfil da conscin tacônica. 09. Perfil da conscin reciclável. 10. Perfil
da conscin evolutivamente promissora.
Neologia. As duas expressões compostas strong profile feminino e strong profile masculino são neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 01. Weak profile. 02. Hollow profile. 03. Miniperfil débil; miniperfil
fraco. 04. Perfil da conscin insegura. 05. Perfil da consciênçula. 06. Perfil do adulto-criança.
07. Perfil da consréu. 08. Perfil da conscin-reboque; perfil da conscin-vagão. 09. Perfil da conscin podálica. 10. Perfil carencial; perfil doentio.
Estrangeirismologia: o strong profile; a commercial silhouette; o curriculum vitae;
o Conviviarium; a síndrome de burnout; o workaholism; o biographical sketch; o profile buyer
/ seller; o whole pack conscienciológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenização evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodisponibilidade neofílica; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: o holoperfil forte; o perfil notório; o perfil eminente; o perfil superior; o esboço biográfico; os traços da personalidade humana; a análise da Autoperfilologia; o maxiperfil de
fortaleza pessoal; o perfil da conscin; as aptidões notáveis; a autoimagem; a heteroimagem; o estilo pessoal; o nível da liderança; o perfil da pessoa determinada; o realizador empresarial; o ritmo
da pessoa empreendedora; a visão pessoal de longo prazo; a prospectiva inteligente; a capacidade
de priorizar os objetivos; o perfil de alta competência executiva; a distinção da pessoa ante a multidão; a consciência de equipe; a carreira básica planificada; a referência profissional; a identificação do megatalento; a superdotação empresarial; a visão estratégica pessoal; o protagonismo de
perfil elevado; o enfrentamento dos interesses; a personalidade capaz de confrontar o desafio da
cadeia das crises de crescimento; a boa articulação no megafoco; o talento para dirigir; o empreendedorismo humano; o perfil audacioso nos empreendimentos; o perfil evoluído na comunidade;
o executivo (CEO) bem-articulado na empresa; a biografia; a autobiografia; a benignidade no trato pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identidade holobiográfica.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente.
Tecnologia: a técnica da autodecisão.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscienciometrologia.
Interaciologia: a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação dinâmica
operativa–câmara de autorreflexão.
Crescendologia: o crescendo recebimentos-retribuições.
Trinomiologia: o trinômio profissional-veterano-líder.
Antagonismologia: o antagonismo strong profile / weak profile.
Politicologia: a democracia; o capitalismo.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a perfilofilia.
Holotecologia: a biografoteca; a antropoteca; a elencoteca; a administroteca; a socioteca; a potencioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Personologia; a Caracterologia; a Elencologia;
a Antropologia; a Temperamentologia; a Holomaturologia; a Traforologia; a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a pessoa-locomotiva comercial; a pessoa de resultado; a pessoa com traço
para chefia; a personalidade de amplas conexões sociais; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o gestor; o grande administrador; o empreendedorista; o homem de decisão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a gestora; a grande administradora; a empreendedorista; a mulher de decisão.
Hominologia: o Homo sapiens pollens; o Homo sapiens faciespotens; o Homo sapiens
didacticus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens pollentior.

Enciclopédia da Conscienciologia

21103

V. Argumentologia
Exemplologia: strong profile feminino = o da mulher-líder construtiva; strong profile
masculino = o do homem-líder construtivo.
Paraetologia. A personalidade forte, ou de strong profile, mas desenvolvendo ações patológicas, é, de resto, a conscin mais fraca.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o strong profile, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
04. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
07. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
08. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.

O STRONG PROFILE DA CONSCIN PRÉ-SERENONA,
COSMOETICAMENTE FORTE, É O ATESTADO CABAL
DA POTENCIALIDADE DA EVOLUTIVIDADE DA CANDIDATA
AO PRÓXIMO CURSO INTERMISSIVO PÓS-DESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece conscins com o strong profile? Quais
contribuições tais pessoas podem oferecer à interassistencialidade universalista?
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SUBADULTIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subadultidade é a qualidade, caráter ou condição do indivíduo de fato
adulto biológica e fisicamente, mas ainda adolescente mental ou psiquicamente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo sub deriva do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes
de; durante; no tempo de; para; em direção a; depois de”. O termo adultidade provém do mesmo
idioma Latim, adultus, “que cresceu; crescido; aumentado; desenvolvido”, do verbo adolescere,
“crescer; aumentar; fazer-se grande”. O vocábulo adulto surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Subadultícia. 2. Subadultez. 3. Imaturidade mental. 4. Adolescência
psíquica. 5. Parvulez. 6. Personalidade em formação.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo adulto:
adulta; adulta-cobaia; adulta-criança; adultez; adultícia; adultidade; adulto-cobaia; adulto-criança; megadulto-criança; miniadulto-criança; paradultidade; subadulta; subadultez; subadultícia; subadultidade; subadulto.
Neologia. O vocábulo subadultidade e as duas expressões compostas subadultidade mínima e subadultidade extrema são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Adultidade. 2. Adultícia. 3. Adultez. 4. Maturidade mental. 5. Autodiscernimento. 6. Holomaturidade. 7. Personalidade bem formada. 8. Homo sapiens conscientiologus. 9. Homo sapiens serenissimus.
Estrangeirismologia: o pudding-head; o so-and-so; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à lucidez mental.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem
adultos infantis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; os hipopensenes;
a hipopensenidade; a infrapensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade.
Fatologia: a subadultidade; a subadultícia; a subadultez; o subdiscernimento; a imaturidade mental; a adultidade subnormal; o porão consciencial depois dos 35 anos de idade; o predomínio da Parapatologia na Paragenética; a neotenia; a Embriogenia; a Teratologia; a impermeabilidade cerebral; a tara capital; a hipofrenia; a hipotrofia; a inframediocridade; a pós-adolescência
fixada; a atenção saltuária adulta; a impulsividade; a precipitação; a irreflexão; a inexperiência; os
amadorismos; o apragmatismo; o superego primitivo; o robô existencial; a massa humana impensante; as automimeses dispensáveis; o Índice das Faixas Etárias humanas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia.
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Enumerologia: as calourices; as debilidades; as estultícias; os subcérebros; as robéxis;
os anticons; os trafais.
Binomiologia: o binômio conscin-trator–conscin-reboque; o binômio reeducação-ressocialização.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Polinomiologia: o polinômio etário infância-mocidade-adultidade-maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade física / maturidade mental; o antagonismo adulto / criança; o antagonismo adulto / adolescente; o antagonismo Serenologia / subadultidade.
Politicologia: a asnocracia; a vulgocracia.
Filiologia: a ludofilia.
Fobiologia: a filofobia; a cienciofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da borboleta; a síndrome da
mesmice; a síndrome da insegurança; a síndrome do medo; a síndrome de Peter Pan.
Maniologia: a riscomania; a ciliciomania; a idolomania; a hagiomania; a gurumania.
Mitologia: os mitos em geral; a submissão pessoal às teomitologias.
Holotecologia: a infantoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca; a toxicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Desviologia; a Holomaturologia; a Somatologia; a Evoluciologia; a Regressiologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Embriogenia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a protoconsciência; a miniconsciência; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a pessoa imatura; a isca humana inconsciente; a subpersonalidade;
a criança grande.
Masculinologia: o tipo João-ninguém; o tipo Zé-ninguém; o personagem Pedro Bó;
o debiloide; o beldroegas; o ningres-ningres; o camarada bisonho; o sujeito; o dito-cujo; o felistreco; o Seu Fulano de Tal; o Seu Beltrano; o Seu Sicrano; o John Doe; o sub-homem; o semi-homem; o apalermado; o tantã; o patinho feio; o subadulto; o boca-aberta; o indivíduo insignificante; o adolescente mental; o quarentão infantil; o adulto parasita sociopata; o adulto supersticioso; o adulto supertatuado; o homem-quadrúpede; o adulto infantil; o adulto virgem; o satélite de
assediador intrafísico.
Femininologia: a tantã; a debiloide; a camarada bisonha; a sujeita; a dita-cuja; a felistreca; a Fulana de Tal; a Beltrana; a Sicrana; a submulher; a semimulher; a apalermada; a subadulta;
a adolescente mental; a quarentona infantil; a adulta parasita sociopata; a adulta supersticiosa;
a adulta supertatuada; a mulher-quadrúpede; a adulta infantil; a adulta virgem; a satélite de assediador intrafísico.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo simplex; o Homo sapiens minor; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens
ludens.
V. Argumentologia
Exemplologia: subadultidade mínima = a da pessoa trintona, depois da consolidação
biológica do soma aos 26 anos de idade física, evidenciando disparidade com a idade cronológica;
subadultidade extrema = a da pessoa cinquentona com a idade mental evidenciando grande disparidade, indiscutível, com a idade cronológica.
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Terapeuticologia. À luz da Consciencioterapia, importa sobremodo enfatizar as campanhas sociais e os cursos extremamente positivos de reeducação dos adultos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subadultidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
2. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
3. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
4. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
5. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
7. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO DA SUBADULTIDADE É FATOR IMPORTANTE DENTRO DO UNIVERSO DA GRUPOCARMOLOGIA,
SOCIOLOGIA E INTERASSISTENCIOLOGIA, SENDO MAIS
RELEVANTE QUANTO ÀS LIDERANÇAS POLÍTICAS.
Questionologia. A condição da subadultidade direta ou indiretamente envolve você de
algum modo? Com referência a quem?
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SUBCEREBRALIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subcerebralidade é a qualidade, caráter ou condição do indivíduo com
reações predominantemente subcerebrais ou irracionais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo sub deriva do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes
de; durante; no tempo de; para, em direção a; depois de”. A palavra cérebro procede do mesmo
idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; razão; raciocínio; juízo”. O vocábulo cérebro surgiu
no Século XV.
Sinonimologia: 01. Predomínio do subcérebro abdominal. 02. Instintividade. 03. Irracionalismo. 04. Primarismo crasso. 05. Autovegetalismo. 06. Subnormalidade. 07. Protoconsciencialidade. 08. Miniconsciencialidade. 09. Subconsciencialidade. 10. Vácuo evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo subcérebro:
subcerebração; subcerebral; subcerebralidade; subcerebralismo; subcerebralização; subcerebralizar; subcerebrina; subcerebrino; Subcerebrologia.
Neologia. O vocábulo subcerebralidade e as duas expressões compostas subcerebralidade fisiológica e subcerebralidade patológica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Predomínio do cérebro encefálico. 02. Cerebralidade. 03. Racionalismo. 04. Normalidade psíquica. 05. Hipercerebração. 06. Encefalologia. 07. Autoconscientização multidimensional (AM). 08. Paracerebrologia. 09. Consciencialidade lúcida. 10. Supercerebralidade.
Estrangeirismologia: o yes-man; o underdog; o deficit cognitivo; o deficit motor; o deficit educacional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à elaboração do pensamento.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Subcerebralidade: cerebralidade ventral. Subcerebralidade: ectopia intelectual. Subcérebros arrastam cérebros.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez; os subpensenes; a subpensenidade;
os hipopensenes; a hipopensenidade; os cifopensenes; a cifopensenidade; os infantopensenes;
a infantopensenidade; as minipensenizações.
Fatologia: a subcerebralidade; a subcerebração; o subcerebralismo; o subcérebro abdominal; a subnormalidade; a microcefalia; a microgrania; o irracionalismo; a instintividade; os
contrassensos; as megacontradições; a subracionalidade; a antintelectualidade; a antirrazão;
a disfunção cerebral; os raciocínios falhos; a camelice; a animalização; o hipocôndrio; o polo inferior do soma; o ventre; a vida vegetativa; o vegetalismo instintivo; a atrofia cortical; a hipofunção cerebral; a queda da discriminabilidade sensorial; a obstupidificação vegetativa; o retardo
mental; a patetice; a esquizofrenia; a divisão do cérebro; a micropsiquia; o subcérebro protorreptiliano; o porão consciencial; o vegetalismo; a subnormalidade; o umbilicossoma; o Índice das Faixas Etárias humanas.
Parafatologia: o monopólio das energias do umbilicochacra; a autassedialidade; as cicatrizes retropsíquicas; as interprisões grupocármicas.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Enumerologia: os impulsos subcerebrais; os ansiosismos subcerebrais; as estagnações
subcerebrais; as inapreensibilidades subcerebrais; as maternidades subcerebrais; as lavagens
subcerebrais; as obtusidades subcerebrais.
Binomiologia: o binômio soma-consciência.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Polinomiologia: o polinômio vital vegetais-animais-homens-consciências.
Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo Subcerebrologia / Paracerebrologia.
Paradoxologia. A maioria das conscins, neste Planeta, paradoxalmente, ainda reage por
meio destas duas manifestações:
1. Fácil. Sente ser muito mais fácil fazer a ideia de alguma crença atravessar os 9 metros
de vísceras do subcérebro abdominal, e permanecer enraizada ali (acreditar).
2. Difícil. Sente ser muito mais difícil fazer atravessar os 6 centímetros do crânio e introduzir alguma ideia, com autodiscernimento e lógica, na intimidade do cérebro propriamente dito (raciocinar).
Politicologia: a asnocracia; a bilicosocracia.
Filiologia: a materiofilia; a pornofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a teomania; a ciliciomania; a gurumania.
Mitologia: a submissão pessoal às teomitologias.
Holotecologia: a somatoteca; a infantoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Somatologia; a Antifisiologia; a Cerebrologia;
a Subcerebrologia; a Voliciopatia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Consciencioterapia; a Paracerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a subconscin; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa subcerebral; a subpersonalidade.
Masculinologia: o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o personagem Pateta; o patetoide;
o zé-piegas; o tatibitate; o apatetado; o patarata; o trambalazana; o hipovígil; o arquitolo; o pedaço-de-asno; o intelijumento; o bate-orelha; o mosquinha-morta; o samonga; o bocó; o tarouco;
o chochinho; o pacholista; o pancadão; o parvoalho; o parvajola; o parvalhão; o adulto incapaz;
o escravo do umbilicossoma.
Femininologia: a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a cavalgadura; a pomba-lesa; a palerma; a pancadona; a parvalhona; a selvaginha; a gestante.
Hominologia: o Homo sapiens subcerebralis; o Homo stultus; o Homo simplex; o Homo
sapiens minor; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens infantilis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: subcerebralidade fisiológica = a da gestante durante o período da gravidez até 6 meses após o parto; subcerebralidade patológica = o retardo mental da criança, do
adolescente e até mesmo da pessoa adulta.
Culturologia: a cultura da curtura ou da deseducação.
Umbilicochacrologia. Segundo a Energossomatologia, o subcérebro abdominal é o umbilicochacra (centro de energia consciencial acima do umbigo), quando escolhido inconscientemente pela consciência humana (conscin), ainda de evolução medíocre, para sede das próprias
manifestações.
Variáveis. Eis, na ordem alfabética, 10 variáveis negativas, ou mesmo patológicas, tipos
de rebaixamentos intraconscienciais suscetíveis de serem gerados pelo subcérebro abdominal:
01. Agressividade: o belicismo.
02. Ansiedade: a síndrome do ansiosismo.
03. Autolavagens subcerebrais: as dogmatices.
04. Condicionamentos: quando espúrios.
05. Drogadições: as loucuras farmacológicas.
06. Hábitos anticosmoéticos: as fantasias sexuais.
07. Inconsciência óbvia: a iscagem humana inconsciente.
08. Irracionalidades indefensáveis: a mentalidade da gestante-bomba.
09. Missionatos: de variadas naturezas.
10. Psicomotricidade: quando monopolizadora dos pensenes da conscin.
Fuga. Segundo a Parapatologia, viver pelo subcérebro abdominal é sair do leito da estrada evolutiva e seguir pelo acostamento, mera fuga indefensável no atual nível evolutivo da Humanidade.
Lógica. O cérebro encefálico é a câmara superior do pensamento lógico no soma, refletindo todo o holossoma.
Abdominal. O subcérebro abdominal é o pavimento inferior do pensamento ilógico, adstrito às energias conscienciais (ECs) do umbilicochacra, refletindo o holochacra e o psicossoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subcerebralidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
2. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
4. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
5. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
6. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
7. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.

O SUBCÉREBRO ABDOMINAL É A EMINÊNCIA PARDA
DO CÉREBRO NATURAL, ENCEFÁLICO (HEMISFÉRIOS,
CORONOCHACRA E FRONTOCHACRA), EMBARAÇO PATOLÓGICO NA AUTEVOLUÇÃO LÚCIDA DA CONSCIÊNCIA.
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Questionologia. A subcerebralidade faz sentido e alcança você de algum modo? Tal fato
ocorre de modo intra ou extracerebral?
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SUBCONSCIÊNCIA HUMANA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subconsciência humana é a conscin, homem ou mulher, ainda não evoluída suficientemente até a média da evolução dos componentes da Humanidade Terrestre.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de”. O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra humana procede
igualmente do idioma Latim, humanus, “próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas humanidades”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Conscin submedíocre; subconscin. 02. Protoconsciência. 03. Miniconsciência. 04. Semiconsciência. 05. Consciência primitiva. 06. Consciência inexperiente.
07. Consciência imperfeita. 08. Consciência ingênua. 09. Consciência simplória. 10. Consciência obscura.
Neologia. As 3 expressões compostas subconsciência humana, subconsciência humana
feminina e subconsciência humana masculina são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Superconsciência humana. 02. Homo sapiens evolutiologus.
03. Homo sapiens despertus. 04. Homo sapiens serenissimus. 05. Conscin poliédrica. 06. Conscin plural. 07. Conscin intermissivista. 08. Conscin maxiproexista. 09. Consciência crítica cosmoética. 10. Consciência multiangular.
Estrangeirismologia: o hollow profile evolutivo; o deficit evolutivo; o underdog.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente pela sexualidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inconsciencialidade; os subpensenes; a subpensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os infrapensenes; a infrapensenidade; as minipensenizações; a técnica analítica dos autopensenes.
Fatologia: a inconsciência humana; a microcefalia; a fetalização; a instintividade; o irracionalismo; a imaturidade consciencial; a conduta acriançada; o simploísmo; a autoinsuficiência
evolutiva; o porão consciencial; os contrassensos; as ideias inatas; os trafais; o autovegetalismo;
a robéxis; as automimeses dispensáveis; a ausência da perspicácia social; o baixo nível da inteligência evolutiva (IE); o sonambulismo existencial; o Índice das Faixas Etárias humanas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições; o apedeutismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Principiologia: o prncípio de causa e efeito.
Teoriologia: a teoria de seriéxis; a teoria da evolução.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da opção; a técnica da invéxis;
a técnica da invéxis; a técnica da planilha evolutiva pessoal; a técnica das compensações intraconscienciais; a técnica do conscienciograma; as técnicas da projeção consciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
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o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscienciometrologia.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio conscin-trator–conscin-reboque.
Interaciologia: a interação humano-subumano; a interação atraso-adiantamento; a interação psicomotricidade-intelectualidade; a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade física / maturidade mental.
Politicologia: a asnocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a lei da ação-reação; a lei da causação cosmoética; a lei do retorno; a lei do
carma; a lei do darma ou do propósito da vida.
Filiologia: a materiofilia; ludofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: a gurumania; a hagiomania.
Mitologia: a submissão pessoal às teomitologias.
Holotecologia: a somatoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca; a autopesquisoteca; a infantoteca; a nosoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Seriexologia; a Mimeticologia; a Consciencioterapia; a Autocogniciologia; a Cerebelologia; a Cerebrologia; a Autopesquisologia; a Psicomotricidade; o Ignorantismo.
IV. Perfilologia
Elencologia: a subconsciência humana; a consciênçula; a subconscin; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a cobaia viva
do passado consciencial.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o escravo do umbilicochacra; o homem-quadrúpede.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a escrava do umbilicochacra; a mulher-quadrúpede.

Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo stultus; o Homo simplex; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens genuflexus.
V. Argumentologia
Exemplologia: subconsciência humana feminina = a condição do retardo consciencial
com predominância do gênero feminino ou da feminilidade; subconsciência humana masculina
= a condição do retardo consciencial com predominância do gênero masculino ou da
masculinidade.
Culturologia: a cultura da eterna criança.
Qualificações. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
categorias de qualificações, em nível inferior, em geral envolvendo a subconsciência humana:
01. Subadultidade.
02. Subalternidade.
03. Subcarmalidade.
04. Subcerebralidade.
05. Subcompreensibilidade.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Subconsciencialidade.
Subdotalidade.
Subfeminilidade.
Subjugabilidade.
Subjuntividade.
Submasculinidade.
Submaturidade.
Submentalidade.
Subnormalidade.
Subordinabilidade.
Subpensenidade.
Subperceptibilidade.
Subpersonalidade.
Subprodutividade.
Subumanidade.

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16
categorias de conscins, homens e mulheres, racionalmente inseríveis na Elencologia das subconsciências humanas:
01. Apaixonado: o superentusiasmado com ninharias; os fãs de todas as naturezas.
02. Apedeuta: o analfabeto funcional sujeito profundamente às coleiras sociais do ego.
03. Assediado: a consréu autassediada-heterassediada.
04. Bagulhista: a conscin sujeita às energias estagnadoras dos bagulhos energéticos.
05. Bloqueado: a conscin extremamente bloqueada com energias conscienciais corticais.
06. Consbel: o voluntário ou consbel mercenária, entusiasmada com a participação na
guerra.
07. Imaturo: o portador de evidente imaturidade consciencial.
08. Inexperiente: a consciência sem grandes experiências humanas.
09. Infantilista: a vítima da síndrome do infantilismo.
10. Isca: a pessoa vivendo na condição da iscagem intraconsciencial inconsciente.
11. Protoconsciente: quem vive na protoconsciencialidade da morosidade reativa.
12. Protorreptiliano: a vítima do microcérebro ou da microcefalia.
13. Regressivo: a pessoa submissa ao regressismo consciencial.
14. Subadulto: o adulto submisso ao porão consciencial.
15. Subcerebral: a vítima de lavagens subcerebrais.
16. Varejista: a personalidade com reações predominantemente varejistas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subconsciência humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
03. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
06. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
07. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
09. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
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10. Subcerebralidade: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO DA SUBCONSCIÊNCIA HUMANA NÃO É ESTADO ESPECIFICAMENTE PATOLÓGICO, MAS EXPRESSA
O NÍVEL EVOLUTIVO CARACTERÍSTICO DE QUEM TEVE
NÚMERO MENOR DE RETROVIDAS NA SERIEXIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identificar alguém das próprias relações sociais racionalmente inserível na condição da subconsciência humana? Tal personalidade
é homem ou mulher?
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SUBCONSCIENCIALIDADE
(SUBCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subconsciencialidade é a qualidade, caráter ou condição de inferioridade
cognitiva da consciência em relação ao momento ou período no qual vive, temporariamente, com
rebaixamento da autolucidez e em subnível quanto à recuperação dos cons.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; imediatamente antes de”. O termo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência;
senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Hipoconsciencialidade. 2. Infraconsciencialidade. 3. Protoconsciencialidade. 4. Miniconsciencialidade. 5. Subdotalidade. 6. Encolhimento consciencial. 7. Submaturidade.
Neologia. As duas expressões compostas subconsciencialidade eventual e subconsciencialidade sistemática são neologismos técnicos da Subconscienciologia.
Antonimologia: 1. Superconsciencialidade. 2. Hiperconsciencialidade. 3. Expansão
consciencial. 4. Holomaturidade.
Estrangeirismologia: a surmenage; o hollow profile evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os patopensenes; a patopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade.
Fatologia: a subconsciencialidade; o subdiscernimento; a exaustão mental; a exaustão física; o estresse agudo; o estreitamento do campo da consciência; a redução da consciência; a limitação da consciência; o esgotamento psíquico; o cansaço; a prostração; o enfraquecimento; a estafa mental; a obnubilação; a doença; o resfriado; o acidente físico; o acidente de percurso; o estado
de baixa; a dispersão mental; a confusão mental; a diminuição da lucidez; o rebaixamento da
consciência; a distorção cognitiva; a desatenção; as debilidades; a hipomnésia; a venda nos olhos;
os anticons; a atenção saltuária adulta; o onirismo; a autopostura viciada; as anormalidades metabólicas; a hipóxia; a privação do sono; a hipoglicemia; a intoxicação por medicamentos; as reações primitivas; o momento de rebaixamento da autolucidez; o momento de menor inteligência;
o estado da hipnagogia; o estado da hipnopompia; o estado crepuscular; o estado oniroide; o porão consciencial na idade adulta; a melin; o umbilicossoma; a resolução do mais relevante durante
a autoconsciencialidade máxima; a evitação da resolução crítica em momento de subconsciencialidade de qualquer natureza.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parassubconsciencialidade; a iscagem interconsciencial inconsciente.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
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Enumerologia: a subacuidade da subadultidade subatenta; a subvolição subumana subcrítica; a subordinação à subpensenidade subcerebral; a subjugação às subpercepções subcognitivas; a subavaliação subcultural das subinformações; a subserviência aos subprodutos submedíocres; a submissão às sub-rotinas de subnível (aliterações prefixais).
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade.
Antagonismologia: o antagonismo psicomotricidade alta / autoconsciencialidade baixa; o antagonismo subdiscernimento emocional / superdiscernimento intelectual; o antagonismo
Subcerebrologia / Paracerebrologia.
Politicologia: a vulgocracia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da mesmice.
Holotecologia: a infantoteca; a idiotismoteca; a toxicoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Subconscienciologia; a Autoconscienciologia; a Autocogniciologia; a Subpensenologia; a Subpercepciologia; a Autassediologia; a Autovitimologia; a Acidentologia; a Subcerebrologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa entregue às baratas; a conscin intoxicada;
a subconscin; a subpersonalidade.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o robô existencial;
o apalermado; o subcidadão; o subdotado; o submnemonista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a apalermada; a subcidadã; a subdotada; a submnemonista.
Hominologia: o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens subconscientialis; o Homo sapiens fallitus; o Homo sapiens displicens.
V. Argumentologia
Exemplologia: subconsciencialidade eventual = a gerada por excesso de trabalho físico
ou psíquico; subconsciencialidade sistemática = a gerada por autodesorganização intraconsciencial rotineira.
Culturologia: a cultura patológica da autodesorganização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subconsciencialidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
05. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
06. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
07. Subcerebralidade: Parapatologia; Nosográfico.
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08. Subconsciência humana: Evoluciologia; Neutro.
09. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO DA SUBCONSCIENCIALIDADE, QUANDO
SISTEMÁTICA, DEVE SER TRATADA SERIAMENTE POR
QUALQUER CONSCIN INTERESSADA EM APROVEITAR
A VIDA INTRAFÍSICA PARA EVOLUIR CONSCIENTEMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é vítima de surtos de subconsciencialidade? Por qual razão?
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SUBESTIMAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA
(EXPERIMENTOLOGIA)

GESCON

I. Conformática
Definologia. A subestimação da finalização da gescon é o ato da conscin, pré-autora de
livro, artigo ou verbete, não dar o devido valor, cuidado ou atenção à fase final da conclusão da
obra escrita pessoal, seja na checagem de informações, retificação de erros, aprofundamento de
ideias, preenchimento de lacunas, clarificação ou exemplificação de conceitos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo sub deriva do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes
de; no tempo de; para; em direção a; depois de”. A palavra estimar procede também do idioma
Latim, aestimare, “fixar o preço ou valor de; avaliar; estimar em; fazer caso de; ter em conta de;
pensar; julgar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo final provém do idioma Latim Tardio, finalis, “relativo aos limites; que limita; que circunscreve; final”, de finis, “limite; fronteira; confins;
raia; marco divisório; país; região; território; alvo; meta; mira; ponto; fito; escopo; acabamento;
morte; causa final; definição; sumário; resumo; sinopse”. Surgiu no Século XV. O termo gestação
deriva do mesmo idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”.
Surgiu em 1726. O termo consciência vem também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Acabativa do dagescon pessoal menosprezada. 2. Inexperiência na
finalização da gescon. 3. Ausência de planejamento da gescon. 4. Elaboração mentalsomática
comprometida. 5. Amadorismo no esclarecimento escrito. 6. Lacuna tarística gráfica. 7. Ansiedade para finalizar a gescon.
Neologia. As 4 expressões compostas subestimação da finalização da gescon, minisubestimação da finalização da gescon, maxisubestimação da finalização da gescon e megasubestimação da finalização da gescon são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Valorização da finalização da gescon. 2. Autorado veterano. 3. Planejamento das etapas da gescon. 4. Megagescon. 5. Elaboração mentalsomática profissional.
6. Ortografopensenidade. 7. Gescon completa.
Estrangeirismologia: o c‟est la vie leviano; o timing equivocado; o check list.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente a visão de ver sem enxergar.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Atentêmo-nos aos desprezos.
Coloquiologia: – O apressado come cru.
Citaciologia. Eis duas citações contributivas ao entendimento do tema: – Aprendi que
todas as músicas que deram trabalho não fizeram sucesso. Todo livro que dá muito trabalho não
está maduro (Paulo Coelho, 1947–). A gente sempre acha que está bem, onde a gente não está
(Rui Barbosa, 1849–1923).
Proverbiologia. Eis 3 máximas populares relacionadas ao assunto: – A pressa é inimiga
da perfeição. Devagar, pois tenho pressa. Devagar vamos mais longe.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo; o livro como grafopensene fixado;
o holopensene pessoal da pesquisa; os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade;
os elipsopensenes; a elipsopensenidade; os autografopensenes; a autografopensenidade; o nível da
linearidade autopensênica pré-autoral; o materpensene pessoal do pré-autor.

Enciclopédia da Conscienciologia

21119

Fatologia: a subestimação da finalização da gescon; a gestação consciencial escrita; o livro conscienciológico; a antigescon; a gescon inacabada; o livro malfeito; a obra mal revisada; as
sugestões desprezadas; a acabativa ruim do texto; a subestimação da finalização da autobiografia;
a subestimação da finalização da heterobiografia; a acídia; o desleixo; o descuido; a indisciplina;
o apriorismo; a apagogia; a preguiça mental; a fadiga psíquica; a sedução da simplificação; a rendição ao açodamento; a autodesorganização; a tentação de concluir depressa; o deixado a desejar;
a ausência do detalhe essencial; a síntese fora de hora; a conclusão prematura; a ânsia pela exposição da novidade; a aspiração incontida pelo possível sucesso da obra; o fascínio pelo exibicionismo; a frustração pela obra mal feita; a melin decorrente do incompletismo autoral; o ato de escrever açodado; o jeitinho para a publicação rápida da pesquisa incipiente; a psicose do revisor;
o negocinho para acelerar a revisão do livro; a sensação posterior de derrota; a esnobação dos
pormenores da gescon; a inabilidade perante as avaliações; a não recuperação do tempo desprezado; o porão consciencial do adulto; a omissão deficitária; o ato de deixar passar batido o essencial da gescon; a infantilidade do autor; as interprisões grupocármicas; o estigma gesconológico;
a falta de autocrítica; a inexperiência; a minidissidência ideológica; a coesão entre os parágrafos;
a coesão entre os capítulos; o comprometimento da tares na forma; o comprometimento da tares
no conteúdo; as rotinas úteis; a responsabilidade do autor; a pré-gescon; a capa do livro; o título
da gescon escrita; o subtítulo da obra; as consequências da gescon; a bibliografia; a condição de
figura pública do(a) autor(a); a retificação na segunda edição; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); a relevância do conselho editorial da EDITARES; a importância do Curso Formação de
Autores da UNIESCON; o Manual da Redação da Conscienciologia; a Revista Conscientia;
o Journal of Conscientiology; o conscienciograma; o livro Redação e Estilística Conscienciológica; o completismo do autorado conscienciológico tarístico; o livro pessoal enquanto minipeça do
autorrevezamento multiexistencial.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático na escrita do livro pessoal; o pseudoparapsiquismo usado para justificar a publicação da obra; a semiparapercepção do
autor ofuscando o autodiscernimento na escrita; o assédio extrafísico evidente nas entrelinhas do
livro; o acidente de percurso decorrente da obra; o amparador lanterna de cego; a conexão do autor com o amparo extrafísico de função; a inspiração de origem extrafísica; o extrapolacionismo
parapsíquico durante a pesquisa; a equipex paratécnica relacionada ao livro; a atração de sincronicidades durante a pesquisa; o papel do tenepessismo nas gescons.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo promovido pelo amparo de função nos empreendimentos
interassistenciais.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade; o princípio da
irreversibilidade temporal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência do autorado profissional; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica do detalhismo analítico; a técnica da concentração mental.
Voluntariologia: os voluntários da Revista Conscientia; o voluntariado na EDITARES;
o voluntariado na UNIESCON; os voluntários do Holociclo; os voluntários da Holoteca; os voluntários do Tertuliarium; os voluntários-professores-autores da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium);
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;
o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos nocivos das incompletudes.
Enumerologia: a subestimação do confor; a subestimação dos detalhes; a subestimação
da exaustividade; a subestimação das heterocríticas; a subestimação da revisão final; a subestimação da tares gráfica; a subestimação da interassistência.
Binomiologia: o binômio pré-autor–revisor; o binômio pré-autor–editor; o binômio
pré-autor–leitor(a); o binômio pressa-erro; o binômio cronograma-fluxograma; o binômio autotriunfalismo anterior–autoderrotismo posterior; o binômio cognição-emoção; o binômio progresso-rotina; o binômio incompléxis-melin.
Interaciologia: a interação patológica pressa-arrependimento.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio início-manutenção-evolução; o trinômio leitura-estudo-trabalho.
Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo análise profunda / síntese superficial.
Paradoxologia: o paradoxo do autor experiente subestimando a finalização da própria
obra.
Politicologia: a democracia; a política da autodesorganização implantada na rotina pessoal.
Legislogia: a lei do menor esforço aplicada à gescon.
Filiologia: a bibliofilia; a cognofilia; a interassistenciofilia; a metodofilia; a leiturofilia;
a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a revisofobia; a retificofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da pressa; a síndrome da
praia; a síndrome do infantilismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da fadiga
crônica (SFC); a síndrome da mediocrização.
Mitologia: o mito do livro pronto quando entregue à editora; o mito do livro pronto
quando aprovado na editora.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a apriorismoteca; a consciencioteca; a metodoteca;
a conscienciometroteca; a prioroteca; a dissidencioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Gesconologia; a Proexologia; a Psiquiatria;
a Autenganologia; a Autassediologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciometrologia; a Assistenciologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Somatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa despreparada para o autorado; a pessoa sem planejamento da gescon pessoal; a conscin autodesorganizada; a isca humana insconsciente; o conselho editorial.
Masculinologia: o autor jejuno; o autor veterano; o pré-autor; o revisor; o parecerista;
o editor; o pré-serenão vulgar; o inversor existencial; o reciclante existencial; o conscienciólogo;
o pesquisador; o professor; o compassageiro evolutivo; o amparador extrafísico de função.
Femininologia: a autora jejuna; a autora veterana; a pré-autora; a revisora; a parecerista;
a editora; a pré-serenona vulgar; a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencióloga; a pesquisadora; a professora; a compassageira evolutiva; a amparadora extrafísica de
função.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens conscientiologus;
Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minisubestimação da finalização da gescon = a conclusão prematura do
artigo científico (paper); maxisubestimação da finalização da gescon = a conclusão prematura do
livro pessoal; megasubestimação da finalização da gescon = a conclusão prematura da megagescon pessoal.
Culturologia: a cultura do “para ontem”; a cultura da irreflexão; a cultura do “muita
gente faz assim”; a cultura do “não dá em nada”; a cultura do “vai assim mesmo”; a cultura da
desordem; os vícios da formação cultural.
Caracterologia. Na análise da Gesconologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 26
aspectos essenciais a serem considerados pelo pré-autor na finalização da obra pessoal escrita:
01. Autossubestimação: o desânimo e a desmotivação diante das exigências trabalhosas
na fase de finalização do livro pessoal.
02. Boneca: o descuido na etapa da verificação da boneca do livro para ganhar tempo,
cumprindo o deadline do lançamento da obra.
03. Capa: a leniência de não acompanhar a produção da capa, incluindo a checagem da
prova da capa para aprovação final de cores, tipo e tamanho das fontes.
04. Checagem: a necessidade subestimada de conferir e verificar a veracidade e a exatidão de itens específicos do conteúdo da obra escrita, a exemplo da bibliografia.
05. Clareza: o desprezo em relação ao refinamento do texto e à clareza da exposição de
ideias de determinado trecho essencial.
06. Coesão: a displicência em relação à articulação das ideias do livro e a falta de cuidado quanto à coesão dos parágrafos e dos capítulos.
07. Diagramação: o descuramento da revisão do conteúdo diagramado, da gramática,
parágrafo por parágrafo, incluindo as tabelas, notas de rodapés e a inclusão das últimas revisões
de conteúdo.
08. Entrevistas: a ausência de entrevistas e reentrevistas para confirmações, revisões
e aprofundamentos de informações na fase final do livro.
09. Foto: o descaso com a qualidade das imagens e fotos utilizadas; o esquecimento dos
créditos e das autorizações por escrito.
10. Gráfica: a negligência com o acompanhamento, in loco ou à distância, da composição de todas as etapas da obra na gráfica, antes da impressão.
11. Gramatura: o desmazelo perante a verificação da gramatura do papel utilizado no
livro, incluindo o tipo utilizado mais adequado para a apresentação do conteúdo e da forma do
texto.
12. Impressão: o descaso na conduta de não checar o resultado final da impressão do livro antes do lançamento.
13. Índices: a necessidade subestimada da revisão dos índices remissivo, onomástico,
geográfico, entre outros, após a diagramação do livro, verificando omissões, redundâncias e erros
das páginas indicadas.
14. Lacuna: o desleixo na identificação e no preenchimento de lacunas e deficiências,
decorrente da superficialidade de algum ponto específico do conteúdo do livro.
15. Leitura: a inexistência de leituras e releituras essenciais para confirmações, revisões
e aprofundamentos de ideias na fase final do livro.
16. Lombada: o descuramento ao saltar a etapa de checagem da revisão do conteúdo
e da forma da lombada do livro.
17. Omissão: a negação das omissões decorrentes da lei do menor esforço, prejudicando
a tares.
18. Recin: o desprezo em relação ao impacto do travão proveniente de falta de recins indispensáveis para o posicionamento interassistencial, teático, dos princípios defendidos na obra
pessoal.
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19. Referências: o esquecimento da revisão final, minuciosa, das referências bibliográficas, seja em relação às omissões ou quanto aos livros descartados nas revisões de conteúdo.
20. Retificações: a falta de cuidado em relação às retificações necessárias a determinados pontos do conteúdo.
21. Revisão: a irreflexão ao saltar a etapa de revisão final da obra, delegando para terceiros, totalmente, esta responsabilidade.
22. Rotina: a inadvertência diante da necessidade de rotina pessoal árdua para o fechamento dos últimos detalhes da obra escrita.
23. Sumário: a distração ao esquecer da revisão do sumário, após a diagramação do livro, verificando erros de digitação e das páginas indicadas.
24. Título: a falta de reflexão e de autocrítica em relação ao título e subtítulo do livro,
avaliando a pertinência, clareza, precisão, incluindo a explicitação do materpensene da obra.
25. Verbação: a ansiedade relacionada ao travão do timing indispensável das vivências,
experiências e cronologia da vida humana, para o posicionamento interassistencial.
26. Viagens: a necessidade subestimada de viagens para checagem, in loco, quando necessária, de informações e documentos históricos relacionados à gescon.
Critérios. O livro nunca está totalmente concluído. O texto sempre pode ser melhorado
e modificado. Porém, é muito importante o autesforço máximo para qualificar a obra pessoal escrita visando atender, pelo menos, os critérios mínimos necessários para a publicação, a exemplo
de objetivos claros, público-alvo definido, desenvolvimento coerente, coesão, clareza, argumentação consistente e verbação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subestimação da finalização da gescon, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
03. Gescon: Proexologia; Homeostático.
04. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
05. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
06. Pendência: Intrafisicologia; Neutro.
07. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
08. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
09. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
12. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.

A ACABATIVA PLANEJADA DA GESCON É EVIDÊNCIA
DE AUTOCRÍTICA E DE AUTODISCERNIMENTO DO AUTOR
CIENTE DOS EFEITOS SADIOS DO PENSAMENTO INTERASSISTENCIAL GRAFADO NA PRÓXIMA INTERMISSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por alguma experiência de finalização
de gescon escrita pessoal? Qual o saldo desta vivência?
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SUBINTRÂNCIA CRONÊMICA
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subintrância cronêmica é o estado intraconsciencial da sensação intermitente ou remitente da intensidade do fator tempo vivido, tornando-se de tal modo frequente a ponto de promover a percepção do momento evolutivo seguinte ocorrer antes de terminada a atual.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra subintrante vem do idioma Latim, subintrans, de subintrare, “entrar às escondidas”, constituída pelo prefixo sub, “sob; embaixo de; por baixo de; abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes de; durante;
no tempo de; para; em direção a; depois de”, e pelo elemento de composição intrare, “penetrar
em (lugar fechado ou delimitado); apresentar-se à corte; tomar posse de; tornar-se membro de (algum corpo ou alguma classe)”. O elemento de composição crono provém do idioma Grego, khrónos, “tempo”. Apareceu, na Nomenclatura Científica, a partir do Século XIX. O sufixo ico deriva
igualmente do idioma Grego, ikós, formador de adjetivos.
Sinonimologia: 1. Subintrância cronológica. 2. Interatividade temporal. 3. Sensação
rápida do tempo. 4. Intermitência temporal. 5. Euforin.
Neologia. As 3 expressões compostas subintrância cronêmica, subintrância cronêmica
inconsciente e subintrância cronêmica autoconsciente são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia: 1. Tempo folgado. 2. Tempo difícil de passar. 3. Sensação vagarosa
do tempo. 4. Melin.
Estrangeirismologia: a evitação da vivência do workaholism matador; o full time da interassistencialidade; a workstation energeticamente blindada; o breakthrough nas autorrealizações.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Paracronologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quanto ao tempo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a cadeia de elaborações
pensênicas; a fluência associativa da autopensenização; os lateropensenes; a lateropensenidade;
a flexibilidade autopensênica; a primazia da autopensenização carregada no pen; a mudança do
bloco ideativo sem perda da autorretilinearidade pensênica.
Fatologia: a subintrância cronêmica; o minuto subintrante; o tempo interativo; a sensação temporal aumentada; a interatividade do tempo sentido; as conscins aproveitadoras do tempo
tendo os minutos mais juntos entre si, reentrantes e interativos; a pessoa partidária do boavidismo
levantando-se mais cedo para ficar mais tempo à toa; a metáfora explicitativa da subintrância
cronêmica da corrente de elos interligados; o fôlego da autoprodutividade; o não resfriamento da
máquina mentalsomática; as gescons-elo da engrenagem mentalsomática pessoal; a vida útil para
quem o dia devia ter 48 horas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência da sensação cronológica mais rápida em função dos
parafatos ou parafenômenos; o parafenômeno da precognição; a autossustentação energética dos
trabalhos em andamento.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo taquipsiquismo–divisão de atenção; o sinergismo cérebro-paracérebro mantido em nível máximo; o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante.
Principiologia: o princípio pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
o princípio da reflexão do tempo atual sobre o tempo reflexivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) motivando a intensificação quantitativa e qualitativa dos resultados proexológicos.
Teoriologia: a teoria da Era da Aceleração da História Humana; as teorias conscienciológicas vividas no dia a dia.
Tecnologia: a técnica da alternância de tarefas; a técnica dos turnos laborais; as neotecnologias otimizadoras da autoprodutividade; a técnica da atenção prospectiva; a técnica de
mais 1 ano de vida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Paracronologia.
Efeitologia: os efeitos reciprocamente enriquecedores do entrelaçamento de fluxos ideativos multitemáticos; os efeitos cronológicos da agenda pessoal intensa.
Neossinapsologia: o aquecimento neuronal ininterrupto favorecendo a formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: a perpetuação do ciclo da criatividade; os ciclos subintrantes fase introdutória–fase executiva–fase conclusiva; o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo sono-vigília.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento intelectual–autopriorização evolutiva; o binômio sensação térmica aumentada–sensação temporal aumentada; o binômio tempo-espaço.
Interaciologia: a interação passado-presente; a interação Cronologia-Paracronologia.
Crescendologia: o crescendo neoverpons-posfácios-neopesquisas; o crescendo corrente
de autogescons–obra-prima pessoal.
Trinomiologia: o trinômio Cronêmica-Proexologia-compléxis; o trinômio laboral curto
prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio da eficiência holossomática dieta balanceada–exercícios
moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio
cronológico eventos-datas-nomes-números.
Antagonismologia: o antagonismo vida folgada / vida intensa; o antagonismo década
/ século.
Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo.
Politicologia: a democracia oferecendo oportunidades evolutivas.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cronofilia; a neofilia; a intelectofilia; a cogniciofilia; a laborfilia.
Sindromologia: a eliminação completa da síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a cronoteca; a diarioteca; a evolucioteca; a sincronoteca; a efemeroteca;
a biografoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Paracronometria; a Cronologia; a Cronêmica;
a Cronobiologia; a Holocronologia; a Prospectivologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens experimentalis; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens jubilatus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens consomator; o Homo sapiens inattentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: subintrância cronêmica inconsciente = a sensação quanto ao tempo da
conscin vulgar desperdiçando o tempo na vida intensa de excessos, brincando de viver nesta dimensão intrafísica e dessomando prematuramente; subintrância cronêmica autoconsciente
= a sensação quanto ao tempo da conscin lúcida aproveitando o tempo na vida intensa de trabalho
libertário, sem workaholism, dando valor à aplicação do fator tempo na existência intrafísica
e com longevidade pessoal acima da média da população.
Culturologia: a cultura da utilidade do tempo; a cultura do trabalho útil.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subintrância cronêmica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
04. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
05. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
06. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
09. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
10. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Linha de montagem: Experimentologia; Neutro.
12. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
13. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
14. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.
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15. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A SUBINTRÂNCIA CRONÊMICA É FATOR EVOLUTIVO
IDENTIFICADO PRODUTIVAMENTE NA AUTOVIVÊNCIA
DA MULTIDIMENSIONALIDADE TEÁTICA DA CONSCIÊNCIA A PARTIR DA CONDIÇÃO DA DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento à subintrância dos minutos? Você vive minutos atropelados ou minutos interativos? Desde quando?
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SUBJETIVIDADE OBJETIVA PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subjetividade objetiva parapsíquica é o caráter tangível, pesquisável,
mensurável e comprobatório das parapercepções adquiridas durante estado alterado de consciência (EAC), expressando validade para além da conscin percipiente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo subjetivo provém do idioma Latim, subjectivus, “relativo ao sujeito; submisso”, através do idioma francês, subjectif, “relativo à vida psíquica do sujeito”. Os vocábulos subjetivo e subjetividade apareceram no Século XIX. A palavra objetivo vem do idioma Latim Escolástico, objectivus, “objetivo”, de objectus, “ação de colocar adiante”. Surgiu no Século
XVIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para
além de”. O vocábulo psíquico deriva 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. Incontestabilidade parafenomenológica; veracidade parapsíquica.
2. Logicidade paraperceptiva. 3. Coerência paraperceptual; verificabilidade multidimensional.
4. Análise metodológica dos parafatos. 5. Realidade factual.
Cognatologia. Eis 13 cognatos derivados do vocábulo subjetividade: subjetiva; subjetivação; subjetivada; subjetivado; subjetivante; subjetivar; subjetivismo; subjetivista; subjetivística; subjetivístico; subjetivização; subjetivizar; subjetivo.
Neologia. As 4 expressões compostas subjetividade objetiva parapsíquica, subjetividade
objetiva parapsíquica mínima, subjetividade objetiva parapsíquica mediana e subjetividade objetiva parapsíquica máxima são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Charlatanismo fenomenológico; engodo parapsíquico; fraude parapsíquica. 02. Ilogicidade paraperceptiva. 03. Alucinação sensorial. 04. Incoerência paraperceptual. 05. Exegese; Hermenêutica; Metafísica. 06. Inconsistência hipotética. 07. Ilação; inferência.
08. Dogmática. 09. Fantasia; fantasmagoria; surrealidade. 10. Nonsense.
Estrangeirismologia: a investigação do poltergeist; o zetetic laboratory.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da multidimensionalidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pararrealidade: subjetividade objetiva. Subjetivismo: megadesafio científico.
Citaciologia. Pensamento de Thomas Henry Huxley (1825–1895): – “A grande tragédia
da Ciência: o massacre de uma bela hipótese por parte de um horr vel fato”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético quanto à multidimensionalidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a constatação dos fatos; o senso lógico; o antilogismo; a crença; a fé cega;
o misticismo; a mitologia; a ficção; a burla; o enredo enigmático; o cientificismo; o pragmatismo;
o omniquestionamento; o dogmatismo; o ceticismo; a fatuística; a casuística; a serendipitia; a alucinação; a ilusão de ótica; o ilusionismo; o preto no branco; o tirateima; a máquina da verdade;
a hipótese; a Metodologia; a pesquisa; o materialismo; o onirismo; o devaneio, a fantastiquice;
a autorrefutação da Filosofia Niilista; a inteligência evolutiva (IE); a imagística; a nulificação da
vacuidade existencial; a caça às bruxas; a materialização.
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Parafatologia: a subjetividade objetiva parapsíquica; a objetivação das parapercepções;
a insciência parapsíquica; os testemunhos das parapercepções pessoais; a transcomunicação instrumental; a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética pessoal; a assimilação simpática das energias; a palpabilidade dos parafatos; a fraude parapsíquica; os insights
parapsíquicos; a cirurgia invisível; a xenoglossia; a projeção lúcida; a clarividência; a clariaudiência; a pangrafia; a tenepes; a ofiex; as vivências fenomenológicas experimentadas nas dinâmicas
de desenvolvimento parapsíquico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da neofilia; o princípio da descrença; o princípio do omniquestionamento cosmoético; o princípio do contra fatos não há argumentos; o princípio de São
Tomé: – Ver para crer.
Tecnologia: a técnica da parapsicografia; a técnica dos registros permanentes das parapercepções.
Laboratoriologia: o laboratório Acoplamentarium.
Binomiologia: o binômio sujeito-objeto; o binômio autoparapsiquismo-racionalismo.
Interaciologia: a interação mentalsoma-holochacra; a interação cérebro-paracérebro.
Trinomiologia: o trinômio autoconsciência-subjetividade-singularidade; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio paraperceber-confrontar-concluir.
Polinomiologia: o polinômio sintoma-subjetividade-diagnóstico-objetividade.
Antagonismologia: o antagonismo crença / lucidez multidimensional; o antagonismo
materialismo / inteligência evolutiva; o antagonismo fatuística / devaneio; o antagonismo cartesianismo / Autopesquisologia; o antagonismo autismo / parapercepção; o antagonismo apriorismo / verpon; o antagonismo Behaviorismo / singularidade.
Politicologia: a parapsicocracia; a discernimentocracia.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a coerenciofilia.
Fobiologia: a descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ph.Deus.
Mitologia: a Cosmomitologia.
Holotecologia: a criticoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a logicoteca; a metodoteca; a parapsicoteca; a pesquisoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Apriorologia; a Experimentologia; a Refutaciologia; a Autopesquisologia; a Psiquiatria; a Hagiologia; a Hipnologia; a Parapsicologia;
a Autodiscernimentologia; a Cronêmica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin equemista; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o inquisitor medieval; o esquizofrênico; o psiquiatra; o parapsicólogo;
o autopesquisador; o agente retrocognitor; o ectoplasta; o projetor consciente; o acoplamentista;
o tenepessista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ofiexista; o epicon lúcido; o esterilizador parapsíquico humano.
Femininologia: a esquizofrênica; a psiquiatra; a parapsicóloga; a autopesquisadora;
a agente retrocognitora; a ectoplasta; a projetora consciente; a acoplamentista; a tenepessista;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a ofiexista; a epicon lúcida; a esterilizadora parapsíquica humana.
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Hominologia: o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens refutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: subjetividade objetiva parapsíquica mínima = a constatação a posteriori
do fenômeno precognitivo (prospectiva); subjetividade objetiva parapsíquica mediana = a constatação da fidedignidade dos relatos de pacientes equemistas, quando comprovados com os relatórios médicos; subjetividade objetiva parapsíquica máxima = a constatação do parafato por várias
conscins, após projeção lúcida grupal rememorada.
Culturologia: a minicultura do Positivismo Lógico; a cultura do abertismo
consciencial; a Holoculturologia da Parapercepciologia.
Ciência. Eis, na ordem lógica, 4 subjetividades científicas refutáveis, sustentadas pela
Física – a chamada Ciência Mãe:
1. Biologia. Descobertas frequentes de novas espécies animais no próprio planeta Terra
demonstram a limitação de pesquisa na área da Biologia, refutando a hipótese da inexistência de
vida fora do Sistema Solar.
2. Big Bang. A teoria da grande expansão do universo é lacunar quanto ao momento anterior ao Big Bang, induzindo à hipótese da existência anterior do nada, tema de grandes especulações metafísicas.
3. Multidimensões. A incompatibilidade entre a teoria da relatividade geral, admitindo
apenas a existência de 3 dimensões espaciais, e a teoria das cordas, sustentada somente com
a existência de no mínimo 10 dimensões espaciais.
4. Finitude. Estudos da radiação cósmica de fundo, ou os chamados ecos do Big Bang,
opõem 2 grupos de astrofísicos: os defensores da teoria do Big Crunch sustentando a hipótese da
finitude do universo e os defensores da hipótese do macrocosmo infinito e eterno.
Cosmologia. No campo da Cosmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 subjetividades objetivas:
1. Energia escura. A constatação do universo em expansão leva os cientistas a inferirem a existência de energia escura vencendo a força gravitacional, imperceptível e inexplorável
objetivamente, ainda no universo da teorética.
2. Matéria escura. A matéria escura corresponde a aproximadamente 23% da matéria
compondo o universo. Não emite luz e tem existência atribuída apenas aos próprios efeitos gravitacionais.
3. Partícula-fantasma. A partícula subatômica neutrino (pequeno nêutron), foi imaginada e proposta em 1930, por Wolfgang Pauli (1900–1958). Eletricamente neutra e totalmente
sem massa, ficou conhecida como partícula-fantasma. Foi detectada em 1956 por Frederick
Reines (1918–1998) e Clyde Lorrain Cowan Jr. (1919–1974).
4. Vácuo. O modelo padrão da Física de Partículas critica a concepção da Física Clássica do vácuo enquanto espaço vazio constituído de nada. Este modelo (teoria) supõe ser o vácuo
formado por partículas virtuais normalmente não detectadas, aparecendo do nada em experiências com aniquilação de elétrons no colisor de partículas.
Extrapolações. Apesar das críticas ao subjetivismo, alguns pesquisadores e cientistas
defendem teses extrapolando patologicamente os limites da objetividade. Eis 2 exemplos destas
extrapolações subjetivas, na ordem alfabética, elaboradas a partir de premissa inicial objetiva,
a teoria da evolução, proposta por Charles Robert Darwin (1809–1882):
1. Eugenia. Termo proposto pelo antropólogo Francis Galton (1822–1911), a Eugenia
estuda técnicas de melhoramento genético. A teoria eugênica é vazia de observações objetivas
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e serviu de inspiração para diversos tipos de atrocidades sociais, em particular, o holocausto dos
judeus pelos nazistas.
2. Poligamia. No livro O Mito da Monogamia os autores David P. Barash (1946–) e Judith Eve Lipton (1951–) argumentam ser a natureza infiel do homem causada pela grande quantidade de esperma, fazendo-o requisitar muitas fêmeas para perpetuar seu DNA.
Limitações. Sob a ótica da Conscienciologia, eis, em ordem alfabética, 10 Ciências
e respectivas limitações na abordagem de fatos objetivos, de suma relevância para o estudo da
evolução consciencial:
01. Biologia. O tema vida, objeto central da Biologia, continua obscuro quanto à origem. Atualmente (Ano-base: 2009) há duas hipóteses contraditórias tentando explicar o fato
objetivo da existência: o modelo químico heterotrófico, defendendo o surgimento da vida a partir
do mineral, e o modelo biológico ou autotrófico, sugerindo serem imprescindíveis os mecanismos
metabólicos bioenergéticos primitivos.
02. Criminologia. A limitação da Criminologia, em particular da Psiquiatria Forense,
na elaboração de hipótese mais sustentável para explicar o comportamento do serial killer, tem
priorizado as alterações anatômicas (objetividade) encontradas em 14% dos casos, em detrimento
dos relatos de alucinações, ausência de emoção e respostas viscerais (subjetividade), típicas de
assédio, sintomas prevalentes nestes casos.
03. Medicina. A limitação da Medicina em pesquisar a fisiopatologia dos distúrbios clínicos de base Psicossomática, dificultando a abordagem multidisciplinar terapêutica e levando
a maioria dos médicos a não encaminharem pacientes para acompanhamento psicoterápico de suporte.
04. Neurociência. O tema consciência é considerado o mais importante desafio científico atual. Em Neurociência a consciência é fluxo contínuo somente acessível ao indivíduo experimentador. Este caráter subjetivo está entre os maiores obstáculos para análise metodológica,
daí a limitação científica em estudá-la.
05. Neurologia. Estudos de pacientes ressuscitados após afogamento revelam alguns relatos de lembranças detalhadas da infância em espécie de visão panorâmica existencial, sendo este fenômeno denominado pela Medicina de hipermemória. Na área criminal testemunhas e vítimas, sob hipnose, mostram mais precisão e minúcia na descrição dos traumas vivenciados, comparados com a rememoração na vigília física ordinária. Tais eventos revelam a limitação da Neurologia em investigar a holomemória.
06. Onirologia. A Onirologia é peça fundamental de certos processos psicoterápicos
desde os primórdios da Psicologia. A subjetividade neste campo apresenta dupla influência: a do
paciente trazendo a experiência onírica e a do terapeuta procurando interpretá-la e pressupor
a causalidade. Mais complexos são os sonhos lúcidos, descritos pela primeira vez por Frederik
Willem van Eeden (1860–1932). As atuais hipóteses e abordagens sobre a genitura dos sonhos
limitam os estudos científicos sobre a lucidez onírica.
07. Parapsicologia. A limitação da Parapsicologia em estudar os fenômenos parapsíquicos, por utilizar instrumentos e Metodologia da ciência convencional, contribui para o aprofundamento do ceticismo estéril dos cientistas de diversas áreas do conhecimento.
08. Psiquiatria. A limitação da Psiquiatria em critérios objetivos para incluir novo
transtorno mental no DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais) e para
elucidar as causas de diversas doenças mentais, em particular, o transtorno dissociativo de identidade – transtorno da personalidade múltipla.
09. Sexologia. A limitação da Sexologia em estudar os transtornos parafílicos, principalmente a pedofilia, agressão moral cometida contra a pessoa indefesa, com consequências psicológicas graves e de longa duração.
10. Sociologia. A lógica dos fatos em demonstrar a mesma ascendência genética da Humanidade revela a limitação da Sociologia em elencar fatores objetivos, esclarecedores quanto ao
impulsionador consciencial do belicismo à xenofobia, reconhecido.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subjetividade objetiva parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
05. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
06. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
08. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
09. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
10. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.

A ANÁLISE CRÍTICA DAS PARAPERCEPÇÕES FACILITA
A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, ELIMINA O MATERIALISMO,
A ERUDIÇÃO INÚTIL E LIBERTA A CONSCIN LÚCIDA
DA CREDULIDADE PRIMITIVA ANTE ÀS PRIORIDADES.
Questionologia. Você está consciente, leitor ou leitora, quanto ao nível de coerência
e autocrítica a respeito da realidade multidimensional pessoal? Você é apriorista, místico, ou aplica o autodiscernimento para avaliar as próprias parapercepções?
Bibliografia Específica:
01. Abdalla, Elcio; & Casali, Adenauer Girardi; Cordas, Dimensões e Teoria M; Reportagem; Scientific
American Brasil; Revista; Mensário; Ano 1; N. 10; 1 foto; 1 gráfico; 1 ilus.; São Paulo, SP; Março, 2003; páginas 28 a 35.
02. Amatuzzi, Mauro Martins; A Subjetividade e sua Pesquisa; Artigo; Revista Eletrônica Memorandum;
quadrimestral; N. 10; Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Abril, 2006; páginas 93 a 97.
03. Barelli, Ettore; & Pennacchiietti, Sergio; Dicionário de Citações: 5.000 Citações de todas as Literaturas
Antigas e Modernas; trad. Karina Jannini; XII + 1.012 p.; 38 refs; índice de temas e subtemas; autores; 1 apênd.; 16 x 23
x 5,5 cm; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2001; página 567.
04. Diwan, Pietra; Raça Pura: Uma História da Eugenia no Brasil e no Mundo; 160 p.; 5 caps.; 66 refs.;
15,5 x 23 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2007; páginas 37 a 46.
05. Garcia, Rafael; Matéria Escura determina a Estrutura do Universo; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano. 86; N. 28.404; Ciência; São Paulo; SP; 08.01.2007; página A 9.
06. Gleiser, Marcelo; Antes do Começo; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano. 83; N. 27.094; Micro
/ Macro; Folha Mais!; São Paulo, SP; 08.06.2003; página 19.
07. Idem; Cosmitologia; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano. 83; N. 27.241; Micro / Macro; Folha
Mais!; São Paulo, SP; 02.11.2003; página 18.
08. Idem; Finito ou Infinito; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano. 83; N. 27.234; Micro / Macro;
Folha Mais!; São Paulo, SP; 26.10.2003; página 19.
09. Koch, Christof; & Greenfield, Susan; Como a Consciência se Manifesta?; Artigo; Scientific American
Brasil; Revista; Mensário; Ano 6; N. 66; 2 fotos; 13 ilus.; São Paulo, SP; Novembro, 2007; páginas 78 a 85.
10. Lineweaver, Charles H.; & Davis, Tâmara M.; Equívocos do Big Bang; Reportagem; Scientific American
Brasil; Revista; Mensário; Ano 3; N. 35; 1 foto; 8 gráficos; São Paulo; SP; Abril, 2005; páginas 32 a 40.
11. Maia, Márcio Antônio Geimba; Entender o Todo a Partir do Nada; Artigo; Ciência Hoje; Revista; Mensário; Vol. 41; N. 242; Mundo de Ciência; Astrofísica; Rio de Janeiro, RJ; Outubro, 2007; páginas 14 e 15.
12. Nogueira, Salvador; Físicos questionam a Hipótese do Big Bang; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 83; N. 27.139; Folha Ciência; São Paulo, SP; 23.07.2003; página A 14.
13. Idem; Pesquisa confirma Energia Escura; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 83;
N. 27.138; Folha Ciência; São Paulo, SP; 22.07.2003; página A 12.
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14. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 521.
15. Villela Neto, Thyrso; A Energia Escura; Artigo; Ciência Hoje; Revista; Mensário; Vol. 35; N. 206; Mundo de Ciência; Astrofísica; Rio de Janeiro, RJ; Julho, de 2004; páginas 14 e 15.
Webgrafia Específica:
01. Almeida, Alexander Moreira; & Lotufo Neto, Francisco; A Mediunidade Vista por Alguns Pioneiros da
Área Mental; Artigo; Revista de Psiquiatria Clínica; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em:
19.09.2009; 36 refs.; Vol. 31; N. 3; 2004; páginas 132 a 141.
02. Alvarado, Carlos S.; Machado, Fátima Regina; & Zangari, Wellington; Perspectivas Históricas da Influência da Mediunidade na Construção de Ideias Psicológicas e Psiquiátricas; Artigo; Revista de Psiquiatria Clínica;
disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em: 23.09.2009;145 refs.; Vol. 34; Suplemento 1; 2007; páginas
42 a 53.
03. Borges, Manuela C.; et al.; Transtornos Parafílicos em Pacientes com Transtorno-obsessivo-compulsivo: Série de Casos; Artigo; Jornal Brasileiro de Psiquiatria; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso
em: 19.09.2009; 23 refs.; Vol. 56; N. 3; 2007; páginas 219 a 223.
04. Morana, Hilda C. P.; Stone, Michael H.; & Abadalla Filho, Elias; Transtonos de Personalidade, Psicopatia e Serial Killers; Artigo; Revista Brasileira de Psiquiatria; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso
em 19.09.2009; 31 refs.; Vol. 28; Suplemento 2; 2006; páginas 74 a 79.
05. Moreira; Marco Antonio; O Modelo Padrão da Física de Partículas; Artigo; Revista Brasileira de Ensino de Física; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em 19.09.2009; 19 refs.; Vol. 31; N. 1; 2009; página 1306.
06. Muniz; Cleber Monteiro Sonhos Lúcidos: O Surgimento da Lucidez Onírica e seu Estudo; Artigo; Revista Ciência e Cognição; disponível em: <http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v05/m32539.pdf>; acesso em 11.10.2009;
42 refs; Vol. 5; 31.07.2005; páginas 50 a 66.
07. Peretó; Juli; Controversies on the Origin of Life; Artigo; International Microbiology; Revista; disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em 19.09.2009; 42 refs; Vol. 8; N. 1; 2005; páginas 23 a 31.
08. Vandenbergue, Luc; & Pitanga; Artur Vandré; A Análise de Sonhos nas Terapias Cognitivas e Comportamentais; Artigo; Revista Estudos de Psicologia; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em
23.09.2009; 17 refs.; Vol. 24; N. 2; Junho, 2007; páginas 239 a 246.
09. Zaia, Dimas A. M.; & Zaia, Cássia Thais B. V.; Algumas Controvérsias Sobre a Origem da Vida; Artigo; Revista Química Nova; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em 23.09.2009; 10 refs.; Vol. 31;
N. 6; 13.08.2008; páginas 1.599 a 1.602.
10. Idem; Absorção de Aminoácidos Sobre Minerais e a Origem da Vida; Revista Química Nova; disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php>; acesso em 23.09.2009; 66 refs.; Vol. 29; N. 4; 06.03.2006; páginas 786 a 789.
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SUBJUGABILIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subjugabilidade é a condição ou característica de alguém ou alguma realidade subjugável, sujeitável, submissível ou dominável.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo subjugar vem do idioma Latim, subjugare, “subjugar; domar; submeter; sujeitar”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Condição de submissão. 2. Condição de sujeição. 3. Condição de
dependência.
Neologia. Os 2 vocábulos minissubjugabilidade e megassubjugabilidade são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Condição de insubmissão. 2. Condição de descrença. 3. Condição
de independência.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade.
Fatologia: a subjugabilidade; a subjugabilidade à ignorância; a subjugabilidade ao megatrafar; a subjugabilidade farmacológica; a subjugabilidade aos idiotismos culturais; a subjugabilidade interpessoal; a autoinsuficiência evolutiva; a autovulnerabilidade; a pusilanimidade; os
tabus; a crença; a fé; a genuflexão; a sedução anticosmoética; a castração evolutiva; a canga psicológica; o jugo; a opressão; a subalternidade; a subordinação; a cortesania; o aulicismo; o servilismo; o partidarismo; o imperialismo; o plebeísmo; o fanatismo; o mediocrismo; o tabagismo;
o alcoolismo; a toxicodependência; a drogadição; a escabreação; a vassalagem; as coleiras do ego;
os modismos; a robéxis; a obediência cega; a passividade apática; a anulação da personalidade individual; a perda da identidade; a redução do mundo pessoal; a interiorose; a ditadura; a monarquia; a crise de abstinência; a acídia; a acrasia; a estagnação evolutiva.
Parafatologia: a subjugabilidade às energias conscienciais (ECs) patogênicas; a subjugabilidade ao heterassediador; a semipossessão; a assimilação energética antipática; a macro-PK
destrutiva.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico da grupalidade.
Binomiologia: o binômio duplista algoz-vítima; o binômio autocognição-autoincoerência.
Interaciologia: a interação culpabilidade-subjugabilidade.
Politicologia: a teocracia; a escravocracia; a gurucracia; a idolocracia; a asnocracia;
a baionetocracia.
Filiologia: a soteriofilia.
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Fobiologia: a criticofobia; a enissofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do negativismo.
Maniologia: a toxicomania; a algomania; a tabacomania.
Mitologia: os mitos em geral.
Holotecologia: a toxicoteca; a patopensenoteca; a socioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Desviologia; a Teratologia; a Dogmatologia;
a Sofismologia; a Interprisiologia; a Sociologia; a Sociometria; a Parassociologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a personalidade forte;
a personalidade débil; a pessoa subjugada; a pessoa encolhida; a conscin lavada cerebralmente;
a vítima; a dupla evolutiva.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o fanático religioso; o desô; o robô humano;
o encoleirado; o extranumerário do Opus Dei; o títere, o vassalo; o subordinado; o fantoche humano; o suplicante; o escravo; o servo; o escravagista; o algoz; o cérbero; o carrasco; o ditador;
o parceiro cabeça energética do casal.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a fanática religiosa; a desô; a encoleirada; a títere, a vassala; a subordinada; a fantoche humana; a suplicante; a escrava; a serva; a escravagista;
a cérbera; a carrasca; a ditadora; a parceira cabeça energética do casal.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens dependens;
o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens doctrinalis; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens
dominatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissubjugabilidade = a condição do filho, ainda criança, perante a mãe
superprotetora; megassubjugabilidade = a condição do criminoso, prisioneiro e condenado à cadeira elétrica (homicídio praticado pelo Estado), no corredor da morte, à espera da hora fatal.
Culturologia: a sujeição cultural degradante.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 subjugadores diversos da consciência intrafísica, quando ainda não lúcida, ou seja, sem o embasamento da inteligência evolutiva (IE):
01. Alimento: chocolate; carboidrato.
02. Consciex: guia amaurótico; consener; assediador; possessor.
03. Conscin: sedutor; sedutora; algoz.
04. Droga: cocaína; LSD; cigarro; maconha.
05. Emoção: adoração; tietagem; torcida esportiva.
06. Fé: crença; beatice; Religião.
07. Hábito: tatuagem; modismo.
08. Ideologia: Dogmática; Sofística; Politicologia.
09. Medicamento: narcótico; estupefaciente.
10. Objeto: cetro; automóvel; piercing.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subjugabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
4. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
5. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
6. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
7. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

A SUBJUGABILIDADE HUMANA, CONDIÇÃO ANACRÔNICA
REMANESCENTE DA FASE EVOLUTIVA SUBUMANA, ENTRAVA O DESENVOLVIMENTO DA EVOLUÇÃO DA CONSCIN PELO CERCEAMENTO DA LIBERDADE INDIVIDUAL.
Questionologia. Alguma condição da subjugabilidade, de natureza patológica, ainda domina você? É possível eliminar tal situação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 47, 85 e 134.
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 854.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 745.
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SUBJUGAÇÃO AO ASSÉDIO
(ANTIEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subjugação ao assédio é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
permitir-se, em vários níveis de intensidade, sujeição a consciências imaturas ou patológicas, capazes de exercer o controle de pensenes, comportamentos e atitudes, resultando, assim, em estagnação e / ou regressão.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo subjugar provém do idioma Latim, subjugare, “subjugar; domar; submeter; sujeitar; ligar; unir”. Apareceu no Século XIV. O termo assédio é de origem controvertida, provavelmente do idioma Italiano, assedio, derivado do idioma Latim obsidio ou obsidium, “sítio; cerco; cilada; assédio”, e este de sidere, “estar sentado”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Capitulação ao assédio; sucumbência ao assédio. 2. Sujeição à possessão holossomática. 3. Subordinação à possessão consciencial. 4. Subserviência ao assédio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 8 cognatos derivados do vocábulo subjugação:
subjugabilidade; subjugada; subjugado; subjugador; subjugadora; subjugante; subjugar; subjugável.
Neologia. As 3 expressões compostas subjugação ao assédio, subjugação ao assédio
eventual e subjugação ao assédio crônico são neologismos técnicos da Antievoluciologia.
Antonimologia: 1. Resistência ao assédio. 2. Independência consciencial. 3. Autonomia holossomática. 4. Insujeição holossomática. 5. Sustentabilidade do desassédio. 6. Insujeição
ao obcecador. 7. Opção pela desperticidade.
Estrangeirismologia: a spineless person; a conscin puppet; o downing da personalidade; o zombie; o epicentro de poltergeist; o overturning consciencial; o mental stripping; a Schadenfreude; o laissez-faire; o carpe diem.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação cosmoética da vontade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Assédio, escravidão consciencial.
Coloquiologia. Eis 8 expressões populares relativas à conscin subjugada: o dar-se de
bandeja; o estar entregue às baratas; a Maria vai com as outras; a vaquinha de presépio;
o(a) marionete; o João Bobo; o boneco de ventríloquo; a mula; o cavalo (umbanda).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da subjugação; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a invasão descontrolada dos exopensenes perturbadores; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; o escravagismo pensênico; os entropopensenes;
a entropopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a acomodação aos pecadilhos pensênicos camuflados pelo sorriso anticosmoético; o autopensene carregado e insalubre; o holopensene entrópico de ambientes conflitantes e locais baratrosféricos; a rendição pensênica.
Fatologia: a subjugação ao assédio; a subjugação interconsciencial; o autassédio através
do monoideísmo aprisionador; o heterassédio; a não opção pelas recins transformadoras e libertadoras; o ato de não falar por si; o ato de entrar no automático; a insistência em ceder ao masoquismo e à autovitimização; a obnubilação consciencial; a submissão aos recursos multimídia violentos e anticosmoéticos; a decidofobia existencial; a pusilanimidade disfarçada pelo rebaixamento servil; o ato de perder a cabeça e agir automaticamente; o crime passional; a sujeição às
futilidades sociais; o ato de viver em automimese antievolutiva; a obra literária bestseller alicia-
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dora; a obra de arte anticosmoética cultuada e valorizada; o fascínio mórbido por personalidades
sociais e heróis anticosmoéticos; o descontrole da torcida nos campeonatos esportivos; a compra
desenfreada nos shoppings de inutilidades antievolutivas; o fato de não ter vontade própria; o ato
de chegar ao destino sem saber como; a robéxis; o ato de rodar a baiana por qualquer motivo; as
agressões e os desacatos; o ato de passar a perna; a mutretagem; as brigas de gangues e facções;
a falcatrua; o golpe; a permissão para ser dominado; o ato de abaixar a cabeça; o baixo meretrício;
o antro de drogadição; o boteco; o inferninho; a nostalgia da Baratrosfera; os rodízios de comilanças; a churrascada de final de semana; a boemia; a paixão enlouquecida e descontrolada; o ato
de fumar cigarro 1 atrás do outro; o hábito de beber motivado por tristeza ou comemoração; a entrega ao fanatismo dos templos e sectarismos obliterantes; as atitudes danosas automáticas e irrefletidas levando aos acidentes de percurso; a ganância de querer tudo para si; o acúmulo de
“bens” e o colecionismo inútil; o ato de ir com a leva; o desânimo para viver; o suicida em potencial; o ato de ir até o fim não importando as consequências; os exageros emocionais; o ódio
inexplicável; a paixão ensandecida; a sexualidade patológica; o impulso adúltero incontrolável;
a cegueira momentânea tirando a razão; as psicoses; o fastio; a busca desenfreada pelo prazer
e pela adrenalina; as patologias carenciais consecutivas acobertadas ou sanadas indevidamente;
a lavagem subcerebral e cerebral; o terrorismo; a guerra; o acirramento de conflitos pelo heterassédio interconsciencial; o sonambulismo em vida; o ritmo cíclico de miniacidentes de percurso
parapsíquicos; as doenças paralisantes e capazes de promover reciclagens; a melin; as crises de
crescimento benéficas, propiciadoras da saída do porão consciencial; a autopesquisa determinando o início da escalada em direção à autonomia consciencial.
Parafatologia: o desconhecimento da técnica do estado vibracional (EV) profilático
e da desassimilação simpática (desassim); a subjugação à consciex assediadora; o conluio com os
megassediadores extrafísicos; a evocação do recém-dessomado paracomatoso levando a efeitos
sintomatológicos idênticos no evocador; a simbiose patológica das convivências multidimensionais vampirizadoras; a automanutenção da infernosfera repleta de assediadores; as parafissuras
presentes na holomemória; a holobiografia multimilenar impressa no holossoma a partir do psicossoma; a subjugação à paragenética deficitária através das automimeses vida após vida; a Paratecnologia aliciante; os aparatos interdimensionais assediadores; as lavagens paracerebrais; a melex; o congressus subtilis; o padrão das companhias extrafísicas comprovado em projeção vexaminosa; a paracomatose pós-dessomática revertida pelo parateatro terapêutico; o domínio holossomático; a autovivência do estado vibracional profilático possibilitando a blindagem energética
holossomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aceitação do heterassédio–alienação autoconsciencial;
o sinergismo patológico assedin-assedex.
Principiologia: o princ pio popular do “diga-me com quem andas e te direi quem és”;
o princípio da inseparabilidade grupocármica responsabilizando o subjugado pela atividade assediadora do algoz; a aplicação sem critério do princ pio “na dúvida, a stenha-se” levando
ao acumpliciamento em eventos anticosmoéticos; o princípio de quem cala, consente demonstrando a falta do princípio do posicionamento pessoal (PPP); o menosprezo aos princípios de
Higiene Consciencial; o princípio assediador de seduzir para dominar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) negligenciado gerando interprisões
grupocármicas e assédios multimilenares; os códigos sociais sectários escravizantes; o código
patológico da impunidade; o código do silêncio acumpliciador; o código de ética das máfias;
os códigos sociais espúrios coniventes com apologias anticosmoéticas; o c digo de “honra” dos
assediadores.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria conscienciológica da paracomatose consciencial; a teoria da assimilação energética simpática; a teoria da automimese;
a teoria da acomodação evolutiva; a teoria da carência adquirida; a teoria da interassedialidade.
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Tecnologia: a desconsideração pela técnica de viver evolutivamente; a submissão acrítica às técnicas espúrias de manipulações ideológicas; a técnica anticosmoética da dominação
pelo poder; a técnica anticosmoética da manipulação e manutenção do megatrafar do outro em
benefício próprio.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; Colégio Invisivel da Desassediologia.
Efeitologia: o efeito entrópico das autocorruções aprisionadoras face à condescendência aos próprios erros; o efeito halo dos pertúrbios inerentes ao convívio nocivo; o efeito conformador dos holopensenes baratrosféricos e nosográficos; o efeito das parapatologias de caráter
relevadas pela supervalorização do poder econômico e status.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas e pró-evolutivas; a ausência
de neossinapses para identificar e superar os trafares atratores de assediadores; as sinapses
miméticas bloqueadoras da aquisição de unidades de lucidez; a falta de neossinapses relativas
à autonomia evolutiva, sustentando as lavagens cerebrais; as neossinapses ectópicas formadas
pela imposição ideológica diuturna; as neossinapses patológicas oriundas da subjugação mesológica.
Ciclologia: o ciclo das retroideias autassediadoras e estagnadoras evolutivas; o ciclo
patológico das interprisões grupocármicas; o ciclo vicioso vingança-beligerância entre inimigos,
máfias e gangues; o ciclo apatia-alienação; o ciclo patológico das convivências multidimensionais vampirizadoras; o ciclo semeadura entrópica–colheita baratrosférica; a não ruptura do
ciclo alternante seriexológico algoz-vítima; a improdutividade do ciclo pensar mal–evocar assediadores–fortalecer desafetos–alimentar patologia.
Enumerologia: a invigilância autopensênica; as intrusões silenciosas; as ruminações
mentais; os pensamentos obsessivos; as atitudes robotizadas; os bloqueios mentaissomáticos; as
patologias do mentalsoma.
Binomiologia: o binômio evocação-assimilação; o binômio fissuras conscienciais–
–autassedialidade; o binômio usucapião-usufruto; o binômio autassédio mentalsomático–desarticulação consciencial; o binômio acumpliciamento-interprisão; o binômio subumano domesticado–marionete consciencial; o binômio conformismo alienante–concessão antievolutiva.
Interaciologia: a interação corruptor-corrupto; a interação dependente-tirano; a interação desarmonia interior-assedialidade; a interação conscin malintencionada–consciex assediadora.
Crescendologia: o crescendo nosográfico autassédio-heterassédio; o crescendo invigilância–acidente de percurso.
Trinomiologia: o trinômio ressentimento-mágoa-interprisão; o trinômio inação-pusilanimidade-acumpliciamento; o trinômio aliciador sexo-dinheiro-poder; o trinômio sujeição-submissão-genuflexão; o trinômio culpa-arrependimento-interprisão; o trinômio indolência–subjugação–covardia existencial.
Polinomiologia: o polinômio vontade fraca–submissão a assediador–desequilíbrio holossomático–escravização consciencial–interprisão grupocármica; o polinômio discussões-debates-altercações-desrespeito-agressões; o polinômio leniência–indolência–complacência–desistência–entrega consciencial; o polinômio crise de crescimento–melin–recex–recin–libertação do
assédio crônico–interassistencialidade–retomada evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo fixação baratrosférica / ancoragem consciencial extrafísica; o antagonismo dependência consciencial / libertação evolutiva; o antagonismo ato interpresidiário / ato libertador; o antagonismo autoinação pusilânime / autenfrentamento; o antagonismo autexposição ao assédio / autencapsulamento preventivo; o antagonismo passividade
energética / proatividade energética evolutiva; o antagonismo vínculo homeostático / vínculo patológico.
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Paradoxologia: o paradoxo da dependência emocional ao algoz; o paradoxo de a chave
da libertação estar ao alcance da conscin subjudada; o paradoxo de obter o bem-estar evolutivo
abrangendo os malestares fugazes nas assins assistenciais; o paradoxo de o algoz poder tornarse vítima do delito praticado.
Politicologia: a baratrosferocracia; a belicocracia; a cerberocracia; a corruptocracia;
a escravocracia; a genunflexocracia; a manipulocracia.
Legislogia: a lei de querer se dar bem a qualquer custo (lei de Gérson); a comodidade
inepta da lei do esforço mínimo; a autocomplacência com o descumprimento das leis, normas
e regulamentos; a lei da afinidade consciencial podendo ser involutiva; a lei da oferta e da
procura; a lei do fazer o mínimo e mal feito para fazer menos ainda.
Filiologia: a abstrusofilia; a acriticofilia; a acidiofilia; a anticosmoeticofilia; a patofilia;
a baratrosferofilia; a sexofilia patológica e promíscua.
Fobiologia: a ablutofobia; autevoluciofobia; autodiscernimentofobia; autodisciplinofobia; a acriticofobia; a cosmoeticofobia; a autoconscienciometrofobia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome de Estocolmo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome do exaurimento energossomático; a síndrome do sapo cozido.
Maniologia: a dromomania; a dipsomania; a cleptomania; a piromania.
Mitologia: a submissão pessoal às mitologias milenares escravizantes; o mito da fraqueza consciencial; o mito da irregenerabilidade consciencial; o mito do canto das sereias; o mito da felicidade instantânea.
Holotecologia: a nosoteca; a toxicoteca; a abstrusoteca; a bizarroteca; a bulimioteca;
a distimicoteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Pensenologia; a Voliciologia; a Autodesassediologia; a Autodespertologia; a Autoparapercepciologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Sociopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin reurbanizada; a conscin autassediada; a conscin presa no ciclo
algoz-vítima; a isca humana inconsciente; o ser assediado; a conscin mirmídone; o ser egocêntrico; a consener intrafísica; a farândola extrafísica; a consciex baratrosférica; a conscin cabeça
fraca; a conscin parapsíquica e imatura; a consciência ignorante quanto à Evoluciologia.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o algoz; o refém de megassediador; o belicista;
o drogadicto; o machista; o bon vivant; o golpista; o traidor; o assassino; o criminoso; o ladrão;
o desvirtuador de caminhos; o pedófilo; o eretomaníaco; o manipulador; o sociopata; o psicopata;
o aproveitador; o manipulador; o fofoqueiro; o mentiroso; o mau-caráter; o violentador; o criador
de caso; o serial killer; o bulímico; o encrenqueiro.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a algoz; a refém de megassediador; a belicista;
a drogadicta; a feminista; a bonne vivante; a golpista; a traidora; a assassina; a criminosa; a ladra;
a desvirtuadora de caminhos; a pedófila; a ninfomaníaca; a manipuladora; a sociopata; a psicopata; a aproveitadora; a manipuladora; a fofoqueira; a mentirosa; a mau-caráter; a violentadora;
a criadora de caso; a serial killer; a bulímica; a encrenqueira.
Hominologia: o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens bifrontis; o Homo sapiens alucinatus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens aberrans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: subjugação ao assédio eventual = a condição temporária de a conscin sucumbir aos desmandos e desejos esporádicos de outras consciências; subjugação ao assédio crônico = a condição permanente de a conscin sujeitar-se a pensamentos, sentimentos e energias (pensenes) patológicos de outras consciências.
Culturologia: a contracultura anticosmoética; a cultura dos vícios alienantes; a cultura
baratrosférica reproduzida intrafisicamente; a cultura da alienação; a cultura da aparência e do
supérfluo; a cultura da barbárie; a cultura da mediocridade; a cultura patológica da irreflexão;
a cultura da aceitação dos desvios sexuais.
Taxologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, em ordem funcional dos
4 veículos de manifestação da consciência, diversas posturas, situações e / ou condições antievolutivas, não excludentes entre si, propiciadoras ou retroalimentadoras quanto ao predomínio da
subjugação ao assédio:
1. Soma: a fome e sede intensas; as doenças debilitantes; o frio ou calor intensos; o sono
e cansaço extenuantes; a gerontofobia e a vigorexia; os transtornos e excessos alimentares; as
patologias sexuais; a deficiência da higiene corporal e sedentarismo; a drogadição; as mutilações
autoinflingidas.
2. Energias: a falta de controle energético e do domínio do estado vibracional;
a autexposição a locais nosográficos e baratrosféricos; o desperdício e a invigilância quando às
energias nos excessos antievolutivos; o burnout; a estagnação e o bloqueio de chacras; a promiscuidade energética.
3. Emoções: o tédio; a riscomania; a indolência; a vitimização; o negativismo; os extremos emocionais; a insegurança; a sensação de impotência; o ressentimento; a culpa; a passividade; a dependência emocional; as privações e carências; a paixão; o estresse; a sede pelo poder;
a competitividade belicista; as mágoas; o desequilíbrio financeiro; os desajustes sexuais; a evocação sentimentalista.
4. Ideias: o monoideísmo; o devaneio; os patopensenes; a inatividade mental; a improdutividade; a falta de estímulo intelectual; a abulia; a apriorismose; o acriticismo; as fissuras e patologias conscienciais; as fantasias; a irreflexão; o isolacionismo; as ruminações mentais; a irracionalidade.
Autopesquisologia. Pertinente à Conscienciometria, eis, por exmplo, 62 tópicos listados
em ordem alfabética, propostos enquanto assediograma para o levantamento de sinais e sintomas
sugestivos da subjugação ao assédio, a fim de auxiliar na autopesquisa dos(as) interessados(as):
01. Agressividade: adoção de atitudes e posturas ácidas e rudes, espontâneas.
02. Alucinações: visualização de imagens patológicas, enquanto rotina.
03. Apriorismose: apego a hábitos e conceitos antigos.
04. Atos robotizados: ações automáticas, com possível ausências ou “brancos”.
05. Automimeses: insistência em hábitos e práticas obsoletas e antievolutivas.
06. Autovitimização: sensação de impotência por sentir-se alvo e vítima das atitudes
e ações alheias.
07. Baratrosferofilia: atração por locais, eventos e cenas nosográficas e pesadas.
08. Belicismo: adoção de atitudes e posturas violentas; raptus.
09. Caquexia: incapacidade vital por deficiência orgânica crônica ou enfraquecimento.
10. Carência: saudade interconsciencial; desejos insatisfeitos.
11. Confusão mental: desconexão da fala, confusa e sem sentido.
12. Delírios: audição de “vozes estranhas”; solilóquios.
13. Desânimo: desestimulação para tarefas, falta de iniciativa.
14. Desconexão cognitiva: ausência de linearidade pensênica; perda do fio da meada.
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15. Descontrole alimentar: alterações na alimentação a exemplo da bulimia, anorexia
ou obesidade.
16. Desorganização: não adoção de rotinas úteis.
17. Desvitalização: sensação de fraqueza e impotência.
18. Devaneio: dificuldade para manter o foco em tarefas; perda de conexão com a realidade.
19. Dificuldade no EV: percepção de estagnação e peso; dificuldade de circulação das
energias conscienciais.
20. Distúrbio do sono: pesadelos, verbalizações noturnas; sonambulismo; insônia.
21. Doenças crônicas: sofrimento físico variado e contínuo.
22. Drogadição: utilização de substâncias alienantes e / ou estimulantes.
23. Eletro-eletrônicos: efeitos físicos e atividades anormais em equipamentos.
24. Emocionalismos: exageros emocionais; carregamento nas tintas; sentimentalismo.
25. Esvaimento energético: ausência de energia catalizadora e empreendedora.
26. Exaustão física: cansaço profundo e inexplicável; depressão levando à inação.
27. Excitação: comportamento eletrizado; over.
28. Extremos de comportamento: atitudes inadequadas; compulsões.
29. Fanatismos: adoção de idolatrias, das mais diversas origens.
30. Fantasia: confusão da realidade com produções mentais.
31. Fixação em objetos antigos: culto a objetos e locais ligados a antepassados.
32. Fobias: apresentação de medos inexplicáveis.
33. Fuga do convívio: evitação de contato edificante.
34. Incompletismo: ausência de finalização em tarefas cotidianas ou projetos.
35. Inquietude física e mental: movimentação contínua; mente e corpo inquietos.
36. Instabilidade emocional: descontrole fácil; labilidade do humor.
37. Irritabilidade: reclamação constante; surtos de pavio curto.
38. Isolamento: distanciamento de aglomerações; eremitismo.
39. Lapsos: ausência de lucidez esporádica; não rememoração de fragmentos de tempo.
40. Linguajar inapropriado: excessos de linguagem; palavras de baixo calão.
41. Modismo retrô: utilização de roupas, móveis e músicas antigas out of time.
42. Monoideísmo: pensamento insistente e persistente; ruminação mental.
43. Motivação inconsistente: neofilismo não construtivo; troca de foco constante.
44. Mutismo: alheamento à troca e diálogo.
45. Negatividade: pessimismo e desesperança.
46. Obnubilação mental: sensação de estar “perdido” no espaço e no tempo.
47. Olhar hipnótico: brilho intenso ou desvitalizado, por vezes, maligno.
48. Parapsiquismo descontrolado: propensão a acidentes e macro-PK destrutiva.
49. Patopensenidade: pensenes doentios, anticosmoéticos, verbalizados ou disfarçados.
50. Poliqueixas: verbalização intensas e contínuas sobre mazelas pessoais.
51. Poltergeist: presença de efeitos físicos.
52. Psicofonia: verbalização automática; uso de idiomas e dialetos desconhecidos.
53. Raiva incontrolável: demonstração de ira fácil em situações diversas.
54. Sadomasoquismo: apresentação de auto ou hetero mutilação ou dano.
55. Saudosismo: vivência saudosista.
56. Sonolência: sensação de cansaço; cochilos intermitentes.
57. Transtornos sexuais: apresentação de taras e excessos.
58. Traumatofilia: gosto por arruaças e procura aparente por relações conflituosas; acidentes com danos corporais.
59. Vampirismo: efeito desvitalizante em conscins do convívio.
60. Verborragia: verbalização incontrolável; atropelo verbal.
61. Vertigem: deambulação desequilibrada, trôpega ou robótica.
62. Vontade débil: indisposição para realizar tarefas por abulia ou indisciplina.
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Terapeuticologia. Pelos critérios da Consciencioterapia, a saída da condição de assédio
inicia quando a pessoa decide, por vontade própria e motivação íntima, modificar-se utilizando
técnicas autoconscienciométricas e autoconsciencioterápicas, capazes de promover sinceras recéxis e profundas recins.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subjugação ao assédio, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Autassédio latente: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
07. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
08. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
09. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
10. Energima: Parapatologia; Nosográfico.
11. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
12. Impulso desumano: Parapatologia; Nosográfico.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
15. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.

SUBJUGAR-SE AO ASSÉDIO É OPÇÃO PESSOAL. VALE
O AUTENFRENTAMENTO, COM DETERMINAÇÃO E VONTADE, EVIDENCIANDO CORAGEM COSMOÉTICA APLICADA
COM AUTODISCERNIMENTO NA RETOMADA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu ou cogitou reconhecer, em si mesmo, a subjugação ao assédio? Considerou a necessidade de intervenção autassistencial, a fim de
propiciar benefícios evolutivos para todos os envolvidos?
Filmografia Específica:
1. A Presença. Título Original: The Presence. País: EUA. Data: 2010. Duração: 87 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção:
Tom Provost. Elenco: DeObia Oparei; Justin Kirk; Mira Sorvino; Shane West; Tony Curran; & Muse Watson. Produção:
Alyssa Weisberd; Brandon Blake; & Tom Rice. Desenho de Produção: Darcy C. Scanlin. Direção de Arte: Alisha Landres. Roteiro: Tom Provost. Fotografia: Collin Brink. Música: Jay Duer. Companhia: Lions Gate Entertainment. Sinopse: Mulher viaja para cabana isolada, da família, onde se encontra consciex parapsicótica pós-dessomática. Com a chegada do noivo e a crescente obsessão da consciex, a mulher começa a apresentar comportamento estranho e irracional.
2. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: EUA. Data: 1999. Duração: 107 min. Gênero:
Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Latim; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Haley Joel Osment; Toni Collette; Olivia
Williams; Donnie Wahlberg; Glenn Fitzgerald; Trevor Morgan; Peter Anthony Tambakis; Bruce Norris; Greg Wood;
Micha Barton; Angelica Torn; & Lisa Summerour. Produção: Kathleen Kennedy; Frank Marshall; & Barry Mendel.
Desenho de Produção: Larry Fulton. Direção de Arte: Philip Messina. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Tak
Fujimoto. Música: James Newton Howard. Montagem: Andrew Mondshein. Cenografia: Douglas A. Mowat; & Susannah McCarthy. Efeitos Especiais: Dream Quest Images; & Stan Winston Studio. Companhia: Barry Mendel Productions; Hollywood Pictures; The Kennedy/Marshall Company; & Spyglass Entertainment. Distribuidora: Walt Disney
Pictures; & Buena Vista. Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro. Si-
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nopse: Dr. Malcolm (Willis) é conceituado psicólogo infantil, vivendo atormentado pela lembrança de jovem paciente do
qual foi incapaz de ajudar enquanto profissional. Quando encontra Cole Sear (Haley Joel Osment), garoto de 8 anos,
assustado e confuso, com problema similar, Dr. Crowe procura redimir o erro do passado, fazendo de tudo para ajudar
o menino. Apesar disso, Malcolm não está preparado para descobrir a verdade aterrorizante de Cole. O garoto é assombrado pelo fato de poder conversar com pessoas mortas.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 40 a 43, 51 a 53, 55 a 59, 61 a 67, 69, 70, 73, 88 a 103, 105 a 117, 123, 125, 135 e 173 a 175.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 189, 261 a 263, 307,
309, 310, 312, 313, 332, 341, 396 a 398, 410 a 417, 430 a 442, 446, 447, 455 a 457, 460 a 462 e 473 a 475.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 202, 230, 232, 233, 235,
295, 305, 612, 613, 694 e 706 a 723.

M. M. F.
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SUBLINHAMENTO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sublinhamento é o ato ou efeito de grifar, negritar, italicizar ou traçar linha sob palavra, frase, número, detalhe ou expressão redacional com o fim de chamar a atenção
do leitor, ou leitora, para a importância da ideia expressa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes
de; durante; no tempo de; para, em direção a; depois de”. A palavra linha procede também do
idioma Latim, linea, “fio; linha; cordelinho; fiapo; cordão; cordel; barbante; colar”, feminino de
lineus, “de linho”, e esta derivada de linum, “linho”. Apareceu no Século XIV. O sufixo mento
procede do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo
sublinhar surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Grifamento. 02. Italicização. 03. Aspeamento. 04. Realçamento.
05. Assinalação textual. 06. Destaque textual; distinção textual. 07. Frisamento gráfico. 08. Sobrelinhamento. 09. Demarcação textual. 10. Magnificação mentalsomática; vinco intelectivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo sublinhamento: sublinha; sublinhada; sublinhado; sublinhador; sublinhadora; sublinhar.
Neologia. As duas expressões compostas sublinhamento pessoal e sublinhamento geral
são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Texto singelo. 02. Texto apagado. 03. Texto tímido. 04. Texto
despretensioso. 05. Texto primário. 06. Texto tatibitate. 07. Expressão sem vigor. 08. Comunicação sem ênfase; mensagem inexpressiva. 09. Redação não-técnica. 10. Estilística não-exaustiva.
Estrangeirismologia: o high spot; o Holotecarium; o usus scribendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; a autopensenização com clareza como sendo a base da comunicação interativa.
Fatologia: o sublinhamento; o sublinhamento das ideias mais importantes; o destaque do
essencial; o sublinhamento da neoideia; os realces do autor; as mensagens formais do autor para
o leitor; a compreensão exaustiva do assunto; o chamamento da atenção; a rapidez e eficácia da
estrutura do texto para leitura; a seleção das ideias; o despertamento da relevância; os interesses
especiais de quem escreve e de quem lê; a captação do significado inusitado; a facilitação da memorização dos conhecimentos; a otimização das revisões textuais; a explicitação antecipada de resumos; o sentido especial expresso no texto; o sentido do texto expresso pela frase principal; o caráter expletivo do texto; a partícula de realce; a apresentação enfática da ideia; o grifo alemão;
a escansão sublinhada; os dois traços; o traço vertical; a interação mais íntima com o texto; o negrito; a italicização; o grifamento; o enquadramento de títulos; a ideia-chave; a palavra-chave; os
unitermos; a fórmula; o termo técnico; a marcação das ideias principais; a marcação de ideias secundárias; os diferentes tipos de sublinhados distinguindo diferentes tipos de ideias; o destaque de
certa frase no parágrafo; o fato de o próprio autor ter visão e, não raro, a megavisão autocrítica do
texto; as canetas bicolores; o emprego da caneta grifando com tinta amarela, azul, vermelha, preta
ou verde; as notas explicativas; as frases de conclusão; o ressalto da ideia original ajudando a al-
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cançar a cosmovisão; o sublinhamento gráfico ajudando ao autor, ao estudante, ao leitor, ao comunicador, ao pesquisador, ao lexicógrafo e ao erudito; o método próprio de cada pessoa para sublinhar; o sublinhamento livre do livro pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conformática-Conteudologia; o sinergismo intelectual.
Principiologia: o princípio da comunicabilidade detalhista.
Codigologia: o código pessoal de sublinhamento.
Teoriologia: a teoria como 1% e a vivência intelectual como 99% da comunicação.
Tecnologia: a técnica do sublinhamento ajudando o redator a ter visão do andamento
do trabalho intelectual; a técnica do detalhismo comunicativo; a técnica da comunicação escrita.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: o efeito explicitativo do subtítulo, em negrito, expressar a ideia principal do
parágrafo.
Neossinapsologia: o estilo técnico estimulador das neossinapses do leitor ou leitora.
Ciclologia: o ciclo leitura-sublinhamento-esquematização.
Enumerologia: o grifamento; o friso; a ênfase; o realce; a magnificação; a relevância;
o destaque.
Binomiologia: o binômio (dupla) autor-leitor.
Interaciologia: a interação forma-conteúdo.
Crescendologia: o crescendo factício de quem sublinha ler duas vezes.
Trinomiologia: o trinômio textual negrito-itálico-sublinhado; o trinômio ler-sublinhar-citar; o trinômio sublinhar-esquematizar-resumir; o trinômio palavra desconhecida–sublinhamento–dicionário.
Polinomiologia: o polinômio textual lido-sublinhado-estudado-aprendido.
Antagonismologia: o antagonismo abrilhantado / apagado.
Paradoxologia: o paradoxo do fato de sublinhar tudo equivaler a não sublinhar nada.
Politicologia: a democracia comunicativa.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a estilisticofilia; a leiturofilia; a comunicofilia; a grafofilia; a cogniciofilia;
a lexicofilia; a intelectofilia.
Mitologia: o mito infantil de não riscar livros.
Holotecologia: a comunicoteca; a cognoteca; a linguisticoteca; a estiloteca; a intelectoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a biblioteca; a infoteca; a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Estilologia; a Mentalsomatologia; a Definologia; a Enciclopediologia; a Filologia; a Cosmanálise; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;
a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens
polymatha; o Homo sapiens enumerator.
V. Argumentologia
Exemplologia: sublinhamento pessoal = a marcação redacional particular ou pessoal da
autora, ou autor, para si mesmo; sublinhamento geral = a marcação redacional urbi et orbi para
informação dos possíveis leitores.
Culturologia: a cultura da comunicabilidade interconsciencial tarística.
Vantagens. Os intrumentos mentaissomáticos merecem ser grifados a fim de salientar os
conceitos e as argumentações no texto e, ao mesmo tempo, ajudar ao autor ou autora a estabelecer
intercorrelações entre os argumentos.
Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 ênfases básicas dos instrumentos mentaissomáticos:
1. Cifras: Matemática, Aritmética, Estatística, percentuais; unidade; Enumerologia.
2. Cronêmica: Tempo; Cronologia; Paracronologia; especialidade.
3. Duos: duplas; par; dualidades; elos; mixes.
4. Ordens: seguimento; sequência.
5. Patologia: Parapatologia; especialidade; contradição.
6. Procedimentos: singular; processamentos ininterruptos; Experimentologia; especialidade.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 instrumentos mentaissomáticos sublinháveis:
01. Acúmulo: procedimento ininterrupto; Cronêmica.
02. Antagonismo: 2; duo; dualidade; par; elo; polaridade; variável; Seção dos verbetes;
o antagonismo adição / subtração.
03. Associação: bissociação; a associação algoz-vítima.
04. Binômio: singular; plural; 2; duo; elo; cifras; consolação; minivariável; Seção dos
verbetes.
05. Brecha: Proxêmica; a brecha Tecnologia Avançada-política atrasada.
06. Ciclo: Cronêmica; periodicidade; Seção dos verbetes; o ciclo multiexistencial
pessoal (CMP).
07. Ciência: verpons; experimentação; pesquisa.
08. Código: ordem; procedimento; Seção dos verbetes; o código pessoal de Cosmoética
(CPC).
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09. Continuum: seguimento; Cronêmica; ordem; procedimento ininterrupto; o continuum vida intrafísica-vida extrafísica.
10. Contraponto: ambiguidade; dubiedade; duo; 2; contradição.
11. Crescendo: procedimento ininterrupto; Cronêmica; Seção dos verbetes.
12. Cultura: qualificação; a cultura da impunidade.
13. Cúmulo: procedimento ininterrupto; cifras.
14. Dicotomia: 2; duo; cifras; procedimento.
15. Dilema: dúvida; o princípio da incerteza.
16. Dupla: 2; duo; minivariável; a dupla fêmea-macho.
17. Equação: procedimento.
18. Era: Cronêmica; a Era Tecnológica.
19. Escala: seguimento; ordem; procedimento ininterrupto; cifras; minivariável; a
escala evolutiva das consciências.
20. Fator: cifras; Matemática.
21. Filosofia: ideia; procedimento; variável; Seção dos verbetes; a Filosofia do Universalismo.
22. Fórmula: ordem; procedimento; minivariável.
23. Hipótese: preparação; a hipótese do corpo objetivo.
24. Holopensene: Proxêmica; Seção dos verbetes Pensenologia.
25. Índice: seguimento; ordem; procedimento; o Índice das Faixas Etárias.
26. Interação: seguimento; duo; 2; elo; trio; mix; correlação; conjunto; Seção dos verbetes; a interação pesquisador-escritor-leitor.
27. Lei: ideia; procedimento; ordem; Seção dos verbetes; a lei de causa e efeito; a lei de
ação e reação.
28. Meta: objetivo; consecução; a meta da proéxis.
29. Método: ordem; processamento; procedimento; o método numérico.
30. Nível: espaço; qualificação.
31. Operação: consecução.
32. Paradigma: 1; teoria-líder; o paradigma consciencial.
33. Paradoxo: contradição; duo; 2; variável; Seção dos verbetes.
34. Polinômio: 4; cifras; Seção dos verbetes; o polinômio holossomático.
35. Ponto: fulcro; foco; megafoco; Proxêmica; o ponto G.
36. Princípio: ideia; Cronêmica; ordem; procedimento; cifras; minivariável; Seção dos
verbetes; o princípio do uróboro.
37. Projeto: preparação.
38. Reforma: reciclagem; a reforma íntima da conscin.
39. Relação: duo; 2; elo; cifras; nexo; correlação; a relação consciência-matéria.
40. Silogismo: Cronêmica.
41. Simbiose: seguimento; mix; correlação; conjunto; a simbiose possessor-possesso.
42. Síndrome: Patologia; variável; Seção dos verbetes; a síndrome de Swedenborg.
43. Tática: minivariável.
44. Técnica: ordem; procedimento; plural; variável; Tecnologia; Seção dos verbetes;
a técnica do cosmograma.
45. Teorema: ordem; procedimento.
46. Teoria: ideia; ordem; procedimento; Seção dos verbetes; a teoria da consréu.
47. Tese: verpons; minivariável.
48. Teste: ordem; procedimento; cifras; variável; o teste da imobilidade física vígil.
49. Trinômio: 3; trio; tripé; cifras; minivariável; Seção dos verbetes; trinômio
Português-Inglês-Espanhol.
50. Unidade: 1; unívoco; minivariável; Seção dos verbetes.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sublinhamento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
07. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
08. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
09. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
10. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A TÉCNICA DO SUBLINHAMENTO FILOLÓGICO, OBVIAMENTE, NÃO PODE SER DESPREZADA PELA CONSCIN
LÚCIDA INTERESSADA EM COMUNICAR NEOVERPONS
RELATIVAS A QUALQUER LINHA DE CONHECIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisa e redige atento ao sublinhamento dos
textos? Quando sublinha, você objetiva os próprios apontamentos ou todas as pessoas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 21 x 28 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 64.
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SUBMISSÃO COSMOÉTICA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A submissão cosmoética é o ato de a consciência madura, homem ou mulher, submeter-se, integrar-se, subordinar-se, alinhar-se e unificar-se à inteligência do fluxo cósmico, ajustando-se à hierarquia evolutiva devida, com lucidez e discernimento, e atuando cada
vez mais na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro vocábulo submissão procede do idioma Latim submissio, “ato
de abaixar, de afundar, de ceder”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte
da Filosofia aplicada à Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sujeição cosmoética. 2. Subordinação holomaturológica. 3. Subjugação autocrítica. 4. Subalternidade lúcida. 5. Obediência discernida. 6. Rendição cósmica.
7. Resignação evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do cognato submissão: heterossubmissão; submeter; submetida; submetido; submissa; submissiva; submissivo; submisso.
Neologia. As 3 expressões compostas submissão cosmoética, submissão cosmoética imprevista e submissão cosmoética calculada são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Resistência imatura. 2. Insubordinação leviana. 3. Indisciplina acrítica. 4. Rebelião instintiva. 5. Desobediência reptiliana. 6. Acumpliciamento anticosmoético.
7. Amoralidade.
Estrangeirismologia: a disponibilidade twenty-four-seven; a performance interassistencial; o upgrade evolutivo; o lifework multidimensional; o paramicrochip.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autocrítica cosmovisológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evolução: submissão cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sujeição cosmoética; o holopensene pessoal da
interassistencialidade; a coesão íntima da maxipensenização; os neopensenes; a neopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da autoridade moral preponderando sobre os
demais; o contrafluxo patopensênico da conscin; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o fluxo ortopensênico do Cosmos.
Fatologia: a submissão cosmoética; a submissão à autocosmoética; o ato de abrir mão;
a dinâmica de ser líder em certo contexto e ser liderado em outro; a subordinação pelo reconhecimento do nível evolutivo mais avançado; a hierarquia evolutiva naturalmente reconhecida e vivenciada pelas consciências mais lúcidas; o exercício da inteligência evolutiva (IE) nas interrelações; a rendição aos fatos e parafatos; a vida crítica positiva propiciando a virada evolutiva; a manifestação e atuação integrada ao fluxo cósmico; a heterossubmissão anticosmoética; a manipulação; a repressão das consciências; a escravização consciencial; o ditatorialismo; a tirania; a obsessão pela dominação da conscin incapaz de submeter-se à autocosmoética; a necessidade doentia
de a conscin querer todos submissos à vontade pessoal, porém sem se subjugar a ninguém; a psicopatia; a loucura da compulsão pelo poder sobre os outros; a ilusão de estar por cima de tudo
e de todos; o trabalho em grupo a partir da submissão à ideia mais avançada de ponta; a mitigação
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do temperamento pessoal bélico nos atritos das interrelações diárias; o estado íntimo de confiança
no maximecanismo evolutivo; as reciclagens profundas; o atendimento aos credores e paracredores evolutivos; a autoconscienciometria impulsionando a mudança de patamar evolutivo; a autocrítica favorecendo a omnicompreensão; a autocosmovisão; a pacificação dos conflitos eliminando a necessidade de poderes efêmeros; o autoafeto maduro deixando a conscin em estado de satisfação holossomática plena; a descensão cosmoética; a liderança cosmoética; as concessões evolutivas; a renúncia sem emocionalismos; o egocídio; o altruísmo deliberado; a desperticidade; o teleguiamento autocrítico; a transafetividade; a hierarquia expressa na Escala Evolutiva das Consciências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o engajamento
com a tarefa energética pessoal 24 horas, todos os dias; o vínculo com consciexes mais avançadas
promovendo o autodesassédio; a expansão do paracérebro; o acesso às Centrais Extrafísicas;
o domínio da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o compromisso ininterrupto com a ofiex; a real hierarquia evolutiva na dimensão extrafísica; a sincronicidade cósmica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin cosmoética–minipeça lúcida; o sinergismo teleguiamento autolúcido–minipeça do maximecanismo interassistencial; o sinergismo interassistencial conscin-equipex.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autocrítica; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da megafraternidade evolutiva; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio da convivialidade sadia.
Codigologia: o alinhamento ao fluxo cósmico através do parapsiquismo lúcido, enquanto alínea do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria e a prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a paratecnologia da macrossomaticidade; a técnica de viver evolutivamente
em qualquer dimensão existencial; a técnica do ofiexismo; a técnica da interassistencialidade veterana; as técnicas do Universalismo; a técnica de viver cosmoeticamente; as técnicas cosmovisiológicas e atacadistas.
Voluntariologia: o voluntariado intra e extrafísico de alto patamar evolutivo; o voluntariado interassistencial; as voluntárias e voluntários veteranos da Conscienciologia; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Teleguiados Autocríticos; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio
Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos de se atuar interdimensionalmente com lucidez; os efeitos das extrapolações evolutivas na fixação de padrões em patamar superior.
Neossinapsologia: a recuperação mais eficaz das neossinapses e parassinapses dos cons
magnos; a necessidade das neossinapses morais; as neossinapses parapsíquicas exigidas para
apreensão da pararrealidade amensurável; as parassinapses geradas pela cosmopensenizacão;
as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade; as paraneossinapses da completude interassistencial.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o cipriene; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo assim-desassim; o ciclo aceitação fraterna assistencial–amparo–
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–expansão cosmovisiológica; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo evolutivo, energético,
interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio.
Binomiologia: o binômio assunção da maturidade consciencial–continuísmo nas tarefas
interassistenciais; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio extrapolacionismo parapsíquico–
–serendipitia; o binômio Tenepessologia-Ofiexologia; o binômio autesforço-autevolução.
Interaciologia: a interação do confor trafor-trafar-trafal no momento chave evolutivo;
a interação minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos.
Crescendologia: o crescendo desperto–teleguiado autocrítico–evoluciólogo–Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo poder material efêmero / autopoder consciencial duradouro; o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo autossubmissão cosmoética
/ heterossubmissão anticosmoética; o antagonismo competição / cooperação; o antagonismo minipeça interassistencial / marginalidade evolutiva; o antagonismo autoimagem idealizada / autoimagem real; o antagonismo maturidade consciencial / egocentrismo subcerebral; o antagonismo minipeça no maximecanismo / maxipeça no minimecanismo; o antagonismo natureza humana
buscando a zona de conforto / natureza consciencial buscando a crise de crescimento.
Paradoxologia: o paradoxo de a descensão cosmoética significar ascensão evolutiva;
o paradoxo de quanto menos a consciência pede para si, mais ela recebe; o paradoxo de quanto
mais a consciência se submete de modo autocrítico ao fluxo do Cosmos, maior é o livre arbítrio
vivido; o paradoxo princípio da descrença–submissão cosmoética; o paradoxo da submissão cosmoética aumentar a autossuficiência evolutiva.
Politicologia: a conscienciocracia (Cognópolis); a interassistenciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a cosmovisiocracia; a maxiproexocracia; a discernimentocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a consideração das leis cósmicas.
Filiologia: a cosmovisiofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a cosmofilia; a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia; a maxiproexofilia.
Sindromologia: a reciclagem da síndrome da dominação; a remissão da síndrome da
dispersão consciencial; a superação da síndrome da ectopia afetiva; a evitação da síndrome de
abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a subcerebromania; a egomania; a megalomania.
Holotecologia: a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a cosmoteca; a evolucioteca;
a parapsicoteca; a ofiexoteca; a discernimentoteca; a epicentroteca; a serenoteca; a policarmoteca; a politicoteca; a sinaleticoteca; a teaticoteca; a extrapolacioteca; a volicioteca; a paradireitoteca; a mentalsomatoteca; a despertoteca; a proexoteca; a macrossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia; a Serenologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Conscienciometrologia;
a Maxiproexologia; a Ortopensenologia; a Experimentologia; a Autocriticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin teleguiada autocrítica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; 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 autolucidus; o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens democraticus;
o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens offiexista;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens teleguiatocriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: submissão cosmoética imprevista = o esbregue evolutivo favorecendo
a maturação consciencial; submissão cosmoética calculada = a descensão cosmoética cavada, escolhida pela conscin madura evolutivamente.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 100
conjunturas, perfis, situações geopolíticas e / ou ações qualificadoras da consciência para reflexão
nos debates acerca da submissão cosmoética:
01. Algoz: a submissão do algoz à fase de recomposição.
02. Alinhamento: a submissão do materpensene pessoal ao megatrafor.
03. Aluno: a submissão do aluno de Curso Intermissivo (CI) à irresistibilidade do evoluciólogo.
04. Amparando: a submissão do amparando ao amparador de função.
05. Apreensão: a submissão da apreensão visual à parapercepção lúcida.
06. Arbítrio: a submissão do conceito de livre arbítrio ao determinismo evolutivo.
07. Argumento: a submissão do argumento à lógica dos fatos.
08. Atuação: a submissão das ações pessoais à vontade lúcida.
09. Autanálise: a submissão da autanálise à autocosmovisão.
10. Autocrítica: a submissão da autocrítica ao juízo crítico.
11. Autodesejo: a submissão dos autodesejos ao bem coletivo.
12. Autoinvestigador: a submissão do autoinvestigador ao Conscin-Cobaia do Conscienciograma.
13. Autoproéxis: a submissão da autoproéxis à maxiproéxis grupal.
14. Autorganização: a submissão dos registros pesquisísticos à autorganização evolutiva.
15. Avaliação: a submissão da avaliação holossomática à autoconscienciometria.
16. Baratrosfera: a submissão da Baratrosfera às reurbanizações.
17. Cérebro: a submissão do cérebro ao paracérebro.
18. Chacra: a submissão dos chacras inferiores aos chacras superiores.
19. Cientista: a submissão do cientista eletronótico à multidimensionalidade.
20. Coerência: a submissão da corência pessoal à sincronicidade com o Cosmo.
21. Comunicação: a submissão da comunicação ao veículo.
22. Confor: a submissão da forma ao conteúdo.
23. Conscienciologista: a submissão do(a) conscienciologista à cláusula pétrea da proéxis.
24. Consciex: a submissão da consciex à restrição intrafísica.
25. Conscin: a submissão da conscin ao enfrentamento dos credores.
26. Consréu: a submissão da consréu recalcitrante à transmigração planetária.
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27. Corpo: a submissão do corpo físico às necessidades fisiológicas diárias.
28. Debate: a submissão do debatedor à refutação.
29. Decisão: a submissão das decisões magnas à inteligência evolutiva.
30. Dimensão: a submissão da dimensão intrafísica à lei da gravidade.
31. Docente: a submissão do docente em Conscienciologia ao amparo de função.
32. Duplista: a submissão do casal duplista ao gueixismo mútuo.
33. Ego: a submissão do ego ao altruísmo deliberado.
34. Emocionalidade: a submissão do emocionalismo ao discernimento.
35. Energias: a submissão das energias consciencias à autovivência do estado vibracional profilático.
36. Epicon: a submissão do epicon à semipossessão benigna do amparador.
37. Escrita: a submissão da escrita ao encadeamento lógico das ideias.
38. Escritor: a submissão do escritor à crítica do leitor.
39. Estrutura: a submissão da estrutura pensênica à coerência.
40. Ética: a submissão da Ética à Cosmoética.
41. Evoluciólogo: a submissão do evoluciólogo ao Colégio Invisível dos Serenões.
42. Experiência: a submissão da experiência pessoal ao omniquestionamento.
43. Feto: a submissão do feto ao soma materno.
44. Fisiologia: a submissão da Fisiologia à Parafisiologia.
45. Força: a submissão da força presencial à intencionalidade.
46. Fraternismo: a submissão do fraternismo à megafraternidade.
47. Genética: a submissão da genética inferior à paragenética superior.
48. Governança: a submissão da governança à democracia pura.
49. Grupocarmalidade: a submissão da grupocarmalidade à recomposição.
50. Hábitos: a submissão dos maus hábitos às rotinas úteis.
51. Ideia: a submissão da ideia à cientificidade.
52. Indivíduo: a submissão do indivíduo ao tempo cronológico.
53. Intenção: a submissão da intenção aos valores pessoais magnos.
54. Interdependência: a submissão da conscin autônoma à interdependência evolutiva.
55. Intermissivista: a submissão do intermissivista ao código pessoal de Cosmoética.
56. Interrelação: a submissão das interrelações conscienciais à afetividade madura.
57. Isca: a submissão da isca lúcida à interassistencialidade.
58. Jovem: a submissão do(a) jovem lúcido à técnica da invéxis.
59. Lei: a submissão da lei ao princípio.
60. Líder: a submissão do líder às concessões cosmoéticas.
61. Lógica: a submissão da lógica à paralógica.
62. Manifestação: a submissão da manifestação holossomática à glasnost.
63. Mediunismo: a submissão do mediunismo ao parapsiquismo lúcido.
64. Megaeuforin: a submissão da megaeuforin à contenção cosmoética.
65. Megatrafar: a submissão do megatrafar à Cosmoética Destrutiva.
66. Memória: a submissão da memória à holomemória.
67. Minitrafar: a submissão do minitrafar ao escrutínio diário depurador.
68. Moral: a submissão da moral à Ética.
69. Observação: a submissão da observação pesquisística ao detalhismo.
70. Parapsiquista: a submissão do parapsiquista lúcido ao processo de pangrafia.
71. Patologia: a submissão das patologias pessoais ao autodiagnóstico.
72. Pensene: a submissão dos pensenes à ortopensenidade.
73. Pesquisa: a submissão da pesquisa aos fatos e parafatos.
74. Planejamento: a submissão do autoplanejamento à megaprioridade evolutiva.
75. Política: a submissão da ações políticas éticas ao Estado Mundial cosmoético.
76. Posicionamento: a submissão dos posicionamentos pessoais ao princípio da descrença.
77. Pré-serenão: a submissão do pré-serenão vulgar ao Curso Intermissivo.
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Projetor: a submissão do projetor consciente à projeciografia.
Psicossoma: a submissão do psicossoma ao mentalsoma.
Reciclagem: a submissão da consciência às recins e recéxis.
Reciclante: a submissão do reciclante à lei do maior esforço.
Reeducador: a submissão do reeducador ao abertismo consciencial.
Retomador: a submissão do retomador de tarefa ao apelo proéxico.
Sen: a submissão do “sen” ao “pen”.
Ser: a submissão de todos os seres às leis da evolução.
Síntese: a submissão da análise à síntese.
Soma: a submissão do soma ao macrossoma.
Subcérebro: a submissão do subcérebro ao cérebro.
Tacon: a submissão da tacon à tares.
Teática: a submissão da teoria à teática.
Teleguiado: a submissão do teleguiado autocrítico ao evoluciólogo.
Temperamento: a submissão do temperamento às reciclagens contínuas.
Tenepessista: a submissão do tenepessista ao continuísmo da tenepes.
Tertuliano: a submissão do tertuliano à Prova Geral da Conscienciologia.
Texto: a submissão do texto à revisão exaustiva.
Traço: a submissão dos traços de personalidade à análise conscienciométrica.
Valor: a submissão dos valores intrafísicos aos princípios intermissivistas.
Verbetógrafo: a submissão do verbetógrafo à defesa do verbete.
Verdade: a submissão das verdades relativas de ponta à publicação.
Voluntário: a submissão do voluntário da Conscienciologia às tarefas interassisten-

ciais.
Paralógica. É importante atentar para o fato inexorável a respeito da interação entre
consciências, energias e informações, a qual sempre ocorre de modo dinâmico, podendo algumas
estarem submetidas às outras dependendo do momento e contexto evolutivo, dentro da organização cósmica universal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a submissão cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
07. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
08. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
12. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
13. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Teleguiado autocrítico: Evoluciologia; Homeostático.
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O USO LÚCIDO DO LIVRE ARBÍTRIO DA CONSCIÊNCIA
A CONDUZ NATURALMENTE À CONDIÇÃO DA SUBMISSÃO COSMOÉTICA, FOMENTANDO O PROCESSO DA IRRESISTIBILIDADE À SUBSUNÇÃO EVOLUTIVA GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se percebe na condição de submissão cosmoética nas ações interassistenciais? Quais fatos corroboram tal asseveração?
V. B. F.
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SUBNÍVEL CONSCIENCIAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O subnível consciencial é a condição de a conscin, homem ou mulher, dispondo de recursos para aplicar técnicas evolutivas avançadas, manifestar-se aquém das próprias
capacidades e potencialidades, banalizando ou desqualificando os atributos consciencias e trafores pessoais, mantendo-se em omissão deficitária.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo sub deriva do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes
de; no tempo de; para; em direção a; depois de”. O termo nível vem do idioma Francês Antigo,
nivel, de livel, derivado do idioma Latim, libellus, e este de libella, “nível (instrumento utilizado
para verificar o nível)”, diminutivo de libra, “balança”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo
consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Subnível evolutivo. 2. Subaproveitamento da capacidade consciencial. 3. Desaproveitamento do gabarito pessoal. 4. Subnível autoproexológico. 5. Subnível existencial. 6. Subnível vivencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo nível: contranível; contranivelação; contranivelada; contranivelado; contranivelador; contraniveladora;
contranivelamento; contranivelante; contranivelar; contranivelável; desnível; desnivelada; desnivelado; desnivelador; desniveladora; desnivelamento; desnivelante; desnivelar; desnivelável;
meganível; multinível; nivelação; nivelada; nivelado; nivelador; niveladora; nivelamento; nivelante; nivelar; nivelável; nivelista; subnível.
Neologia. As 3 expressões compostas subnível consciencial, subnível consciencial temporário e subnível consciencial duradouro são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Reconhecimento do nível consciencial conquistado. 2. Assunção do
próprio nível consciencial. 3. Extrapolação consciencial. 4. Condição do extrapolacionismo
consciencial.
Estrangeirismologia: o loser; o apego à selfperformance conhecida na fuga ao autenfrentamento do desconhecido; o link baratrosférico autopensênico; o proexista no-show; o universo underground; o Melexarium; o Trafarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência consciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Subnível
consciencial: autocoerenciofobia. Subnível consciencial: autestagnação. Subnível consciencial:
neofobia.
Ortopensatologia: – “Nível. Pela holosfera energética da personalidade, é possível se
identificar em qual nível da Escala Evolutiva das Consciências ela está”. “Se temos afinidade ou
amizade mais íntima com consciência mais evoluída, significa que já vivemos juntos, socialmente, no mesmo nível, no passado recente ou remoto”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da omissão deficitária; a pressão holopensênica
dos assediadores extrafisicos do passado; os batopensenes patológicos ocasionando a ruminação
mental e a intoxicação energética; a batopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os retropenses; a retropensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
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Fatologia: o subnível consciencial; a superficialidade na autopesquisa; a superficialidade
pessoal nos autodesempenhos; o nível consciencial regressivo; a ultrapassagem do próprio gargalo evolutivo adiada; a autoimagem deformada; a desqualificação dos atributos conscienciais; a vitimização; a conscin desviacionista autevoluciofóbica; a procrastinação; a acomodação na zona de
conforto; a preguiça de refletir; a ausência da focagem evolutiva; a busca de facilidades de qualquer natureza; os caprichos antievolutivos; a deserção de valores; o despropósito existencial; a fuga ao autenfrentamento do desconhecido; a fuga do autenfrentamento cosmoético conscienciológico; a fuga da vida racional; os descompromissos intelectuais; o desperdício do tempo intrafísico; o desperdício das companhias evolutivas; o desperdício das oportunidades existenciais; a vida
aceita como passatempo; a existência descomprometida; a autossubmissão aos devaneios; a automelin; a autoincoerência desencadeando a perda de oportunidades; a visão de mundo trafarista;
a rejeição dos próprios trafares; a imaturidade pessoal dificultando extrair proveitos evolutivos na
Era da Fartura; o temperamento esquivo; os desvios inescondíveis dos autodesempenhos; a condição de buscador borboleta; o abertismo consciencial; a tendência de potencializar as autodificuldades e os obstáculos evolutivos; a fragilidade das autoconvicções; a instabilidade da intencionalidade pessoal; a retroalimentação da interprisão grupocármica; a mesologia estagnante; a interiosose; a hipercamuflação subsidiando as máscaras miméticas; a carência da inteligência evolutiva (IE); a superação das atutides anacrônicas; a retomada da proéxis pelo tranco da vida; a convicção tardia da condição de intermissivista; o início da predisposição consciencial às reciclagens;
o melhor aproveitamento do tempo; a lucidez tardia para a autoinclusão na proéxis; o amadurecimento consciencial; a superação da condição do buscador borboleta; a Pesquisologia no uso técnico do Conscienciograma para autoconscientização dos atributos pessoais; o Programa Autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS) para alavancagem dos trafores, superação dos trafares e preenchimento dos trafais; a monitoria de cursos consciencioterápicos estabelecendo respaldo de amparabilidade e desassedialidade;
a assunção dos trafores; a bússola consciencial reativada pelo autodiscernimento, saindo da hibernação; a autoimposição de limites recexológicos e recinológicos; a intencionalidade aliada à vontade de mudar; a ortomotivação.
Parafatologia: a ausência de estado vibracional (EV) profilático; os autotravões multiexistenciais; a autoparaprocedência esquecida; o desprezo pelos aportes recebidos durante o Curso
Intermissivo (CI) pré-ressomático; a negligência dos compromissos assumidos antes da ressoma;
a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desperdício das energias conscienciais (ECs); a esnobação aos amparadores extrafísicos de função; as retrocognições corretoras da
rota evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico comodismo-sectarismo; o sinergismo patológico estagnação-regressão evolutiva; o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia.
Principiologia: o princípio baratrosférico da frivolidade; o princípio autossuperador de
acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos; o princípio pessoal de aproveitamento
máximo do tempo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva; a falta da aplicação do código
pessoal de Cosmoética (CPC) à qualificação autopensênica.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as omissões deficitárias; a teoria do megafoco proexológico; a teoria da inteligência evolutiva aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: a técnica de eliminação de mimeses dispensáveis; a técnica de prevenção
das recidivas automiméticas; a técnica da exaustividade aplicada à superação do boavidismo; as
técnicas da Higiene Consciencial; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da autexposição.
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Voluntariologia: a indisponibilidade pessoal ao voluntariado conscienciológico do intermissivista acomodado; o voluntário acrítico no acobertamento dos trafares pessoais; o engajamento no voluntariado e na docência conscienciológicos; os resultados evolutivos no voluntariado teático; os trabalhos voluntários enquanto parte ínsita dos paradeveres intermissivos; a atuação no voluntariado conscienciológico propiciando o reavivamento das ideias inatas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autoproexologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos das ponderações autorreflexivas do subnível consciencial; os
efeitos paralisantes do medo de errar; os efeitos regressivos da esquiva à recin; o efeito halo do
temperamento neofóbico; o efeito do antidiscernimento quanto ao melhor para a autevolução; os
efeitos grupocármicos do voluntariado; o efeito revigorante das reciclagens intraconscienciais.
Neossinapsologia: os autodesempenhos novos exigindo sempre neossinapses no cérebro
renovado; a criação das neossinapses próprias das deslavagens subcerebrais; as neossinapses
estabalecidas em função da crise existencial resolvida pela recéxis e recin.
Ciclologia: o ciclo das omissões deficitárias; o ciclo vicioso da estagnação; o empenho
holossomático necessário no corte do ciclo vicioso de patomimeses multiexistenciais; o ciclo de
autodesculpas reafirmando o subnível consciencial; o ciclo de autassédios e autocrenças denigridoras do autovalor; o ciclo de autovitimizações perpetuando a autopatopensenidade desqualificadora; o ciclo de desperdícios dos megatrafores e atributos conscienciais.
Enumerologia: a baixa autestima latente ao invés da autoimagem sadia; o autofechadismo ao invés do abertismo consciencial; a tacon ao invés da tares; os dogmas ao invés do princípio
da descrença; a acomodação estagnadora ao invés da Cosmoética Destrutiva; a valorização do
trafar ao invés da assunção do trafor; a autodespriorização ao invés do autodiscernimento evolutivo.
Binomiologia: o binômio patológico mundinho-interiorose; o binômio hábitos cristalizados–rotinas engessadas; o binômio interiorose-apriorismose; o binômio autotravão-autofixação regressiva; o binômio autodepreciação-autodesvalorização; o binômio egão-orgulho na evitação da jejunice inevitável em neocontextos; o binômio nosográfico autotrafores despercebidos–
–heterotrafores invejados; o binômio vontade inquebrantável–mudança programada; o binômio
abertismo consciencial–reciclagem existencial (recéxis); o binômio despojamento–catarse cosmoética.
Interaciologia: a interação desviacionismo despercebido–subnível consciencial; a interação autocomplacência-acriticismo; a interação fechadismo consciencial–sedentarismo pensênico; a interação patológica alienação–estacionamento evolutivo; a interação autodesempenho
proexológico–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo bairrismo-nacionalismo-universalismo; o crescendo medo–evitação–automarginalização consciencial; o crescendo regressista subnível consciencial–incompléxis–melin–melex; o crescendo preconceito–abertismo consciencial–cosmovisão; o crescendo consciência trafarista–consciência traforista; o crescendo volição–intenção–autodesempenho–efeitos superavitários.
Trinomiologia: o trinômio recuo-regressão-retrocesso; o trinômio hesitação-insegurança-vacilação; o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo; o trinômio trafores ociosos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; o trinômio autonegligência-autodesorganizaçãoautodespriorização; o trinômio retraimento-esmorecimento-acabrunhamento; o trinômio entropia–ectopia–subnível consciencial; o trinômio progressão-qualificação-potencialização dos autodesempenhos; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
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Polinomiologia: o polinômio acostamento evolutivo–omissões deficitárias–bloqueios
mentais–desviacionismo; o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–comportamento contraproducente–autexpressão estagnada; o polinômio orgulho-vaidade-dissimulação-pseudocontrole; o polinômio questionamento-autexposição-reflexão-autonomia; o polinômio
autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial;
o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo desistência superavitária / desistência deficitária; o antagonismo empenho evolutivo / preguiça; o antagonismo autoinclusão
/ autexclusão; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo patologia do fechadismo
/ profilaxia da autexposição; o antagonismo amadorismo evolutivo / holomaturidade.
Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento; o paradoxo do
desvio lúcido para assistir; o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo.
Politicologia: a vulgocracia; a asnocracia; a autocracia; a egocracia; a genuflexocracia;
a gurucracia; a idolocracia; a assediocracia; a conscienciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a superação da lei do menor esforço pesquisístico; a lei da afinidade patológica; a lei da afinidade pensênica; a lei da reverberação evolutiva; a lei da espiral evolutiva.
Filiologia: a falta da raciocinofilia; a abertismofilia; a criticofilia; a criteriofilia; a priorofilia; a pesquisofilia; a autopesquisofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: autexposiciofobia; a decidofobia; a pesquisofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a proexofobia; a paraconviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da mesmice; a síndrome da apriorismose; a síndrome da
despriorização existencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome do atraso evolutivo; os
descaminhos na síndrome da dispersão consciencial; a autodesistência apriorística na síndrome
da pré-derrota.
Maniologia: a fracassomania quanto ao processo evolutivo; a murismomania; a religiomania; a gurumania; a doutrinomania; a misticomania; a patomania.
Mitologia: o mito da unanimidade; o mito da perfeição; o mito da autevolução sem autesforço; o mito da verdade absoluta; a desconstrução dos mitos e crendices populares.
Holotecologia: a apriorismoteca; a trafaroteca; a regressoteca; a desafioteca; a recexoteca; consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Despriorologia; a Mimeticologia; a Trafarologia; a Desviaciologia; a Apriorismologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia; a Autorrecexologia; a Autorreeducaciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin insegura; a conscin não participativa; a conscin incompletista; a isca humana inconsciente; o ser antiassistencial; a consciência mal resolvida; a consciência emocionalmente vulnerável; a consciência acrítica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o banalizador; o intermissivista retardatário; o voluntário descompromissado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário.

Enciclopédia da Conscienciologia

21161

Femininologia: a banalizadora; a intermissivista retardatária; a voluntária descompromissada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens subconscientialis; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: subnível consciencial temporário = a condição da conscin, homem ou
mulher, mantendo-se em curto período de tempo (meses) em omissão deficitária quanto à autevolução; subnível consciencial duradouro = a condição da conscin, homem ou mulher, mantendo-se
por longo período de tempo (décadas) em omissão deficitária quanto à autevolução.
Culturologia: a subcultura da fracassonomia; a cultura inútil; a cultura da Autexperimentologia; a cultura da reciclagem existencial; o descarte dos idiotismos culturais; a cultura da
ortopensenidade; a cultura da Autodesempenhologia.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 24
condutas, estados ou condições considerados, racionalmente, subnível consciencial:
01. Amizade ociosa.
02. Amor platônico.
03. Antileitura.
04. Autocorrupção.
05. Autodesorganização.
06. Avareza: a conscin miserê.
07. Conservação de bagulhos energéticos.
08. Desatenção aos detalhes.
09. Dormir demais.
10. Evocação espúria.
11. Idolatria.
12. Impontualidade.
13. Interiorose.
14. Modismo.
15. Monoglotismo.
16. Neofobia.
17. Nostalgia.
18. Paixão por futebol.
19. Perfeccionismo.
20. Preconceito.
21. Procrastinação.
22. Repetição de erros.
23. Superstição.
24. Vício em novela televisiva.
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Terapeuticologia. A autossuperação do subnível consciencial é factível a toda consciência motivada à autorreeducação pela adoção, por exemplo, das 13 condutas pró-evolutivas elencadas em ordem alfabética:
01. Abertismo. Manter postura de despojamento e abertura às críticas, sugestões ou
ideias alheias, evitando apriorismos, preconceitos, reatividade e acepção de pessoas.
02. Autoconscienciometria. Buscar o aprofundamento da autopesquisa sincera, com realismo, ao invés de se manter na superficialidade estagnante e regressiva.
03. Autoconsciencioterapia. Despojar-se para a auto e heteroconsciencioterapia.
04. Autocrítica. Avaliar-se de modo desdramatizado e desassediado, possibilitando
o crescimento pessoal continuado enquanto fruto de constantes recins.
05. Autoimperdoamento. Assumir a responsabilidade dos próprios enganos, erros
e omissões, a fim de eliminar, em definitivo, as autocurrupções conscientes, sem justificar, reclamar ou culpar outrem.
06. Autorrealismo. Exercitar com autonomia a capacidade de se autavaliar, de modo real, autêntico e objetivo, ajustando a autoimagem e a autestima.
07. Autovalorização. Vivenciar a opção pela autovaloração sadia.
08. Convivialidade sadia. Eleger o binômio admiração-discordância na condição de
princípio pessoal de conduta, favorecendo o diálogo enquanto ferramenta de auto e heterodesassédio.
09. Detalhismo. Sair da superficialidade, qualificando o autoparapsiquismo através da
técnica do detalhismo aplicada às vivências dos fatos e parafatos.
10. Interassistencialidade. Intensificar o propósito da assistência sem retorno, dedicando-se aos outros a fim de sair do próprio umbigão, por meio da vivência intransferível da descensão cosmoética.
11. Liderança. Assumir o trafor de aglutinação e autoprondidão, visando liderança paradireitológica.
12. Tares. Evitar omissões de perguntas ou questionamentos esclarecedores, castrados
pelo medo de errar ou da rejeição.
13. Traforismo. Assumir os megatrafores pessoais e a consequente autorresponsabilização evolutiva, eliminando possíveis conflitos intraconsciencias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o subnível consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
04. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
05. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
06. Autodeserção paradoxal: Autocoerenciologia; Nosográfico.
07. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
08. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
09. Escapismo: Experimentologia; Neutro.
10. Intermissivista obnubilado: Parapatologia; Nosográfico.
11. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
12. Nostalgia: Nostologia; Nosográfico.
13. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
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AO PERCEBER-SE EM SUBNÍVEL, A CONSCIN DEVE EMPREGAR VONTADE JAVALÍNICA PARA A ASSUNÇÃO DOS
TRAFORES E REALIZAÇÃO DA RECÉXIS, VISANDO CRIAR
NEOPENSENES SADIOS E RETOMAR A AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta a sensação de perda por ter se mantido
em subnível consciencial? Na escala de 1 a 5, como avalia o grau de omissão deficitária pessoal?
Vem empregando o autesforço em prol da manifestação evolutiva?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.142.
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SUBPENSENIDADE
(PATOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subpensenidade é a qualidade, caráter ou condição da autopensenidade
com predomínio das energias do subcérebro abdominal, notadamente do umbilicochacra, manifesta pela conscin, homem ou mulher, por meio da recalcitrância em preconceitos, teimosia, radicalismo ou posturas equivocadas, passíveis de atravancar o deslanche recinológico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo sub deriva do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes
de; durante; no tempo de; para, em direção a; depois de”. O vocábulo pensamento procede também do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O termo sentimento provém do mesmo idioma Latim,
sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. A palavra energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Pensenidade subcerebralizada. 2. Infrapensenidade.
Neologia. Os 3 vocábulos subpensenidade, minissubpensenidade e maxissubpensenidade
são neologismos técnicos da Patopensenologia.
Antonimologia: 1. Ortopensenidade. 2. Lucidopensenidade. 3. Evoluciopensenidade.
Estrangeirismologia: o acting refletindo a greve mentalsomática; os hobbies advindos
dos idiotismos culturais; a irreflexão ad absurdum; o hard work na obtenção da automaturidade;
a descoberta dos infantilismos no striptease consciencial; as difficiles nugae inibindo a ortopensenidade; a nosopensenidade criando os circulus vitiosus da ilogicidade; as emoções out of order;
os fardos conscienciais ad nauseam expressos na seriexialidade; a conscientia fraudis impossibilitando as autorreconciliações.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência da autopensenidade.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto:  Subpensenidade, não. Sumopensenidade. Subpensenidade é autodepreciação. Disciplinemos nossa pensenidade. Potencializemos a ortopensenidade. Ortopensenidade: saúde holossomática. Infrapensenidade é infra-humanidade. Patopensenizar é antiautovitória.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Pensene. Com a evolução, a consciência sai do ene da instintividade, vai para o sen
da emocionalidade, até chegar ao pen do autodiscernimento”.
2. “Pensenes. É muito mais fácil sincronizar os atos respiratórios, os batimentos cardíacos e os movimentos das pernas e braços das pessoas do que afinar os seus pensenes no mesmo
tom”.
3. “Pensenidade. Sair da movimentação dos bíceps para a articulação dos pensenes é sinal da Inteligência Evolutiva (IE)”.
Unidade. A subpensenidade é a unidade de medida do subcérebro abdominal.
II. Fatuística
Pensenologia: a subpensenidade; o holopensene pessoal da subcerebralidade; os subpensenes; o holopensene pessoal da subconsciencialidade; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os estagnopensenes; a es-
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tagnopensenidade; os elipsopensenes; a elipsopensenidade; os ictopensenes; a ictopensenidade; os
infantopensenes; a infantopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os infrapensenes; a infrapensenidade; os pirropensenes; a pirropensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; o bagulhismo autopensênico; os esforços para
a conquista da retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a escravidão ao subcérebro abdominal; a subcerebralidade; os atos sub-reptícios; a subnormalidade; a sub-racionalidade; a subadultidade; o subúrbio intraconsciencial; o porão consciencial; o monoideísmo; a subpersonalidade; a pré-serenidade medíocre; a instintividade; a ancestralidade; as submemórias; a tendenciosidade; o desinteresse no prioritário; a autodisplicência; a autonegligência; o escapismo; o autodesafeto; o malquerer; a autossubestimação;
o autodesrespeito; a indisciplina pessoal; a autodesorganização; a falta de autorreconciliação promovendo a autoconflituosidade; o senso de impotência produzindo o autodesencorajamento;
a preguiça; a desmotivação; a autoparalisação perante a iminência do fracasso; a autoinadimplência; o desviacionismo; a inércia existencial; as crendices favorecendo erros de interpretação; as
basbaquices; o infantilismo; a autojustificativas na falta de autoposicionamentos; o equívoco do
autoperdoamento; a imaturidade do heteroimperdoamento; as múltiplas agressões ao holossoma;
os erros de atuação; a distimia; a tendência ao loc externo; o indecoro; o autodescontrole; a rebeldia improcedente; a antiverbação; a insinceridade; a inautenticidade; a pusilanimidade; os autenganos; a autossonegação; os desperdícios; a bagunçada; a leniência; o desprovimento consciencial; o despropósito; o descomedimento; a ineficácia do imprestável; o antiesquadrinhamento de si
próprio; a imprevisibilidade no desleixo; o desinteresse pelo autoconhecimento podendo evidenciar ectopia afetiva; a irreflexão sobre os motivos dos acontecimentos; o resultado dos autesforços; o autodestravamento; a evitação do bagulho intraconsciencial; o corte da rigidez conventual;
a superação da tendência ao convencimento; os autoposicionamentos maduros; as escolhas lúcidas; o aprendizado das autovivências; a passagem do loc externo para o loc interno; o verdadeiro
trabalho de Sísifo no burilamento do temperamento; o fato de o poder genuíno ser a sabedoria na
interassistência; a recuperação da autestima; a valorização da ressoma; a condição de semperaprendente.
Parafatologia: o despreparo para a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o despropósito manifesto na manutenção da imaturidade refreando o desenvolvimento parapsíquico; a manutenção do bagulhismo energético; o autassédio contumaz favorecendo os heterassédios; o desenvolvimento paraperceptivo promovendo a autodesassedialidade; a paraprofilaxia das
patologias holossomáticas; as benesses do melhoramento bioenergético.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a toxicidade pensênica enfraquecendo o sinergismo evolutivo.
Principiologia: o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio de pensar no mal
da consciência e não mal da consciência; o princípio de querer levar vantagem em tudo (gersismo); o princípio anticosmoético de talião.
Codigologia: a ausência de registro do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas consciencioterapêuticas; as técnicas conscienciométricas; as
técnicas parapedagógicas.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) favorecendo a descoberta da subpensenidade enquanto ferramenta de pesquisa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos da imaturidade; os efeitos das fraquezas intraconscienciais; os
efeitos da instintividade tomando conta nas ações; os efeitos das verpons nas melhoras autevolutivas.
Neossinapsologia: os bloqueios intercorticais dificultando a formação de neossinapses
e a recuperação de cons.
Ciclologia: o ciclo imaturidade-maturidade; o ciclo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o ciclo passado-presente-futuro; o ciclo inautenticidade-autenticidade; os ciclos evolutivos.
Enumerologia: a falácia ideativa; a fragilidade íntima; a falha da autocrítica; a falta de
autodiscernimento; a fraqueza na decisão; a falência na compreensão das ocorrências; a falibilidade nas ações.
Binomiologia: o binômio mentalsoma-psicossoma; o binômio pensene-ação; o binômio
pensenidade-energossomaticidade; o binômio psicossoma-subcerebralidade; o binômio fato-informação; o binômio conteúdo-parapercepto; o binômio vivência-registro; o binômio percepção-captação; o binômio lucidez-vivência; o binômio intenção-interpretação.
Interaciologia: a interação desacordo-desinteligência; a interação demanda-desentendimento; a interação discordância-discórdia; a interação hostilidade-polêmica; a interação autocompreensão-anticonflituosidade; a interação automaturidade-autoprofilaxia.
Crescendologia: o crescendo subpensenidade-ortopensenidade; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo infrapensene-cosmopensene.
Trinomiologia: o trinômio falta-falha-falência; o trinômio fato-interpretação-autodiscernimento; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio autoimaturidade-autodesajuste-inquietação; o trinômio impaciência-exagero-petulância; o trinômio insegurança-incerteza-dúvida; o trinômio autodesafeto-autoconflito-autagressão; o trinômio antiprioridade-irrelevância-omissão; o trinômio ortopensenidade-autequilíbrio-autevolução.
Polinomiologia: o polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística; o polinômio patopensenidade-assédio-reverberação-autestagnação; o polinômio desatenção-desconcentração-desconexão-alienação; o polinômio entropopensenidade-falácia-pertúrbio-distorção.
Antagonismologia: o antagonismo autolucidez / ortopensenidade; o antagonismo zona
de conforto / zona de desconforto; o antagonismo neopensene / retropensene; o antagonismo
abertismo / fechadismo consciencial; o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo
subpensenidade / retilinearidade autopensênica; o antagonismo falência / otimização.
Politicologia: a autocracia; a asnocracia; a baratrosferocracia; a assediocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço mentalsomático.
Filiologia: a nosofilia.
Fobiologia: a evoluciofobia; a autocognofobia; a lucidofobia; a autorreflexofobia; a interassistenciofobia; a recexofobia; a autoconscienciofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da subestimação; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a nosomania; a entropomania; a patomania; a mania do bagulhismo.
Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a trafaroteca; a toxicoteca; a psicossomatoteca; a traforoteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Pensenologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Paraconviviologia; a Priorologia; a Trafarologia; a Reeducaciologia;
a Reciclologia; a Recexologia; a Traforologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin obnubilada; a conscin trancada; a conscin imatura; a conscin madura; a conscin-cobaia; a conscin irreflexiva; a consciência medíocre; a consciência autassediada;
a consciência autovitimizada; a consciência assediadora; a consciência cabotina; a consciência heterocompetitiva; a consciência casca-grossa.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o catatônico; o inexperiente; o bisonho; o descomedido; o crédulo; o permissivo; o polêmico; o acanhado; o desassossegado; o encaramujado;
o leniente; o desinformado; o rude; o procrastinador; o atrapalhador; o agressor; o antifraterno;
o sectário; o radical; o adrenalínico; o intolerável; o insuportável; o presunçoso; o orgulhoso; o arrogante; o omisso; o intrigante; o invigilante; o invejoso; o vaidoso; o desatento; o unilateral;
o hegemônico; o grosseiro; o gambeteiro; o irônico; o rancoroso; o indisciplinado; o desaforado;
o carrancudo; o irritante; o interesseiro; o reprimido; o tímido; o teimoso; o controvertido; o confuso; o buscador-borboleta; o insociável; o acumpliciador; o minidissidente ideológico; o evoluciente; o reciclante existencial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a catatônica; a inexperiente; a bisonha; a descomedida; a crédula; a permissiva; a polêmica; a acanhada; a desassossegada; a encaramujada; a leniente; a desinformada; a rude; a procrastinadora; a atrapalhadora; a agressora; a antifraterna;
a sectária; a radical; a adrenalínica; a intolerável; a insuportável; a presunçosa; a orgulhosa; a arrogante; a omissa; a intrigante; a invigilante; a invejoso; a vaidosa; a desatenta; a unilateral; a hegemônica; a grosseira; a gambeteira; a irônica; a rancorosa; a indisciplinada; a desaforada; a carrancuda; a irritante; a interesseira; a reprimida; a tímida; a teimosa; a controvertida; a confusa;
a buscadora-borboleta; a insociável; a acumpliciadora; a minidissidente ideológica; a evoluciente;
a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens radicatus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens autovictimatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissubpensenidade = a da conscin habituada a pensenizar pequeno;
maxissubpensenidade = a da conscin habituada a pensenizar contra os outros.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura interprisiológica; a cultura da impunidade; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da evolução contínua.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subpensenidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
04. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
05. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
06. Cotejo intelectualidade-emocionalidade: Contrapontologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dubiopensenidade: Autopensenologia; Neutro.
Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Paraetologia: Parassociologia; Neutro.
Parailicitude: Parapatologia; Nosográfico.
Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
Vergonha da autopensenidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A REMISSÃO DA SUBPENSENIDADE SÓ É ATINGIDA PELOS AUTESFORÇOS CONTÍNUOS, VONTADE INQUEBRANTÁVEL, PERMANENTE HIGIENE ENERGOPSICOSSOMÁTICA
E DESINTOXICAÇÃO GRADUAL DA AUTOPENSENOSFERA.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, quais têm sido os autesforços dispendidos
para superar a subpensenidade? Qual a autavaliação acerca dessa reabilitação pensênica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página
469.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.277 e 1.278.
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 943, 945,
946 e 951.

M. C. N.
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SUB-ROTINA PARAPSÍQUICA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sub-rotina parapsíquica é o conjunto sequencial de manifestações paraperceptivas, pessoais, específicas, coadjuvantes e menores em face do programa de interassistencialidade maior, permanente, da conscin lúcida, intermissivista, tenepessista ou ofiexista.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; imediatamente antes de”. O termo rotina deriva do idioma Francês, routine, “rotina”,
e este de route, “caminho muito frequentado”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico
provém do mesmo 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. Sub-programa parapsíquico. 2. Conjunto de manifestações parapsíquicas coadjuvantes. 3. Sequência de atos parapsíquicos menores.
Neologia. As 3 expressões compostas sub-rotina parapsíquica, sub-rotina parapsíquica
explícita e sub-rotina parapsíquica discreta são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Superrotina ordinária. 2. Programa integral de interassistencialidade
parapsíquica. 3. Extrapolacionismo parapsíquico.
Estrangeirismologia: os inputs e outputs paraperceptivos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das aplicações pessoais dos fenômenos parapsíquicos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconscientização multidimensional; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o autodisciplinamento cotidiano da vida parapsíquica; a parte da rotina interassistencial mais ampla da conscin lúcida.
Parafatologia: a sub-rotina parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a atenção particular a ser dada à seletividade de determinados parafatos especiais e intrusos no universo das sub-rotinas parapsíquicas;
a neossinalética energoparapsíquica; a organização da Etologia Parapsíquica pessoal; o agrupamento de parafunções para a realização de tarefas extrafísicas específicas; a modularização das
ações parapsíquicas; a definição da hierarquia das paraoperações; o encadeamento dos paraprocedimentos; os algoritmos parapsíquicos; a sub-rotina parapsíquica clássica não chegando a ser, de
fato, indireta, extrínseca, oblíqua, artificial, abstrata, arbitrária ou inconsistente, sendo, ao contrário, sempre objetiva e atuante; a construção personalizada de sub-rotinas parapsíquicas.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria evolutiva dos autesforços racionais.
Tecnologia: a técnica do turno mentalsomático.
Voluntariologia: o exercício diuturno do paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos do veteranismo parapsíquico no uso inteligente de sub-rotinas extrafísicas.
Ciclologia: o ciclo assistencial assim–exteriorização energética–desassim.
Binomiologia: as rotinas parapsíquicas organizadas através do binômio fluxograma-cronograma; o autoparapsiquismo potencializado através do binômio matematização-rotinização;
a interassistência multidimensional otimizada através do binômio economia de tempo–aumento
da eficácia.
Crescendologia: o crescendo sub-rotinas tenepessistas–sub-rotinas ofiexistas.
Trinomiologia: o trinômio hábitos saudáveis–rotinas úteis–sub-rotinas eficazes; o trinômio velocidade–ritmo–duração das autoinstruções extrafísicas.
Antagonismologia: o antagonismo sub-rotina parapsíquica / extrapolacionismo parapsíquico.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço paraperceptivo.
Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a neofilia; a xenofilia; a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Invexologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Autorrevezamentologia; a Autoconscienciologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens subrutina; o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens exemplarissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: sub-rotina parapsíquica explícita = o ato de sondar as bioenergias do holopensene; sub-rotina parapsíquica discreta = o ato de captar inspirações extrafísicas sem alarde.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Paratecnologia Interassistencial.
Taxologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 28 categorias de sub-rotinas parapsíquicas mais frequentes:
01. Acessar as Centrais Extrafísicas.
02. Afastar heterassédios interconscienciais eventuais.
03. Blindar energeticamente a alcova.
04. Captar inspirações extrafísicas.
05. Captar retrocognições alheias.
06. Checar o próprio holossoma.
07. Encaminhar consciexes assistidas.
08. Estabelecer a passividade mental alerta.
09. Evocar assistidos (leitura dos pedidos de tenepes).
10. Executar assins rotineiras.
11. Executar desassins rotineiras.
12. Exteriorizar ECs cosmoéticas.
13. Higienizar holopensenes.
14. Instalar campos energéticos sigilosamente.
15. Instalar estados vibracionais (EVs) pessoais.
16. Instalar megaeuforizações sem alarde.
17. Iscar consciexes assistíveis.
18. Perceber paravisitas de estudantes dos Cursos Intermissivos (CIs).
19. Perscrutar holopensenes.
20. Promover pangrafias.
21. Prospectar parapsicosferas em silêncio.
22. Psicometrizar objetos novos.
23. Realizar autencapsulamentos discretamente.
24. Receber parapontos de amparadores.
25. Reencontrar consciências retroduplistas.
26. Rememorar parafatos do período intermissivo.
27. Sondar bioenergias dos holopensenes.
28. Vivenciar clarividências habituais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sub-rotina parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
04. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Codex subtilissimus pessoal: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
08. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

AS SUB-ROTINAS PARAPSÍQUICAS SÃO FUNDAMENTAIS
PARA ASSENTAR COM EFICÁCIA A PLANIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES MULTIDIMENSIONAIS DA CONSCIN MINIPEÇA
INTERASSISTENCIAL, INTERMISSIVISTA, MAXIPROEXISTA.
Questionologia. Como considera você, leitor ou leitora, as sub-rotinas parapsíquicas?
Para você tais posturas são potencializadoras da consecução da autoproéxis?
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SUBSTITUIÇÃO PROGRAMADA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A substituição programada é o ato ou efeito de substituir, deslocando determinada pessoa para o lugar de outra, trocando as posições funcionais na administração dos empreendimentos, especialmente no âmbito do voluntariado da Interassistenciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo substituição deriva do idioma Latim, substitutio, “ação de substituir; substituição”, de substituere, “colocar debaixo; pôr em lugar de; substituir”. Apareceu no
Século XIV. O termo programado procede também do idioma Latim, programma, “publicado por
escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Substituição planejada. 2. Troca de funções. 3. Reciclagem sem
desfalques.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo substituição: insubstituível; substitucional; substitucionalidade; substituída; substituído; substituidor;
substituinte; substituir; substituível; substituta; substitutibilidade; substitutiva; substitutividade;
substitutivo; substituto.
Neologia. As 3 expressões compostas substituição programada, substituição programada pacífica e substituição programada agitada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Vida desorganizada. 2. Imprevisão pessoal. 3. Substituição imprevista.
Estrangeirismologia: o neomodus vivendi pessoal; a open mind; o standby evolutivo
ininterrupto; a dinamização do curriculum vitae; a selfperformance; a expertise.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade dos trabalhos interassistenciais grupais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das reciclagens cosmoéticas; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
a autopensenização cosmovisiológica sistematizando a própria sucessão.
Fatologia: a substituição programada; a gestão planejada; a previsão das mudanças;
a transferência da residência para outra cidade; o fato de toda pessoa ser substituível; o fato de toda substituição de tarefas, no âmbito dos escalões evolutivos das consciências, dever atender ao
princípio de ocorrer o melhor para todos; as mudanças previstas sem traumas; a reciclagem sem
desfalques; o preenchimento da vaga em aberto; o desfalque de pessoal no serviço em andamento;
a preparação da substituição em tempo oportuno; os perfis humanos e técnicos assemelhados;
a ida ou avanço sem rastros negativos; as reciclagens pacíficas adredemente estudadas; os empreendimentos; a organização existencial pessoal; a escolha do substituto; as atividades múltiplas
exigindo vários substitutos em setores diferentes; os excessos da conscin voluntária com múltiplas funções; o burburinho social; as previsões dos trabalhos no futuro imediato; as previsões capazes de eliminar as surpresas desagradáveis; a passagem do bastão calculada; a futura dessoma;
a aposentadoria próxima; a ausência pelas requisições imprevisíveis da vida humana; o avanço
nas autocompetências requerendo o empenho de novos desafios; o preparo antecipado de substitutos; a identificação de potenciais; o recrutamento de talentos; a docência cotidiana; o compartilhamento do saber; a transição sem quebra no ritmo, quantidade e qualidade dos esforços gerais;
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o preço pago pela substituição emergencial inesperada; o completismo laboral mensurado na substituição impercebida nos resultados.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as consciexes lúcidas sempre preparam os próprios substitutos nos
trabalhos assistenciais em andamento; a mudança do amparador extrafísico de função; a mediação
no entrosamento dos neocolaboradores aos amparadores de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das consciências acertadamente encaixadas às funções;
o sinergismo empatia-didática-traforismo-paciência na formação de substitutos; o sinergismo
previsibilidade–dinamismo funcional.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da omnitransitoriedade intrafísica; o princípio da primazia do trabalho sobre os egos; o princ pio cosmoético “quem sa e ensina”; o princípio da evolução interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) responsabilizando pelo prosseguimento dos trabalhos exercidos além de si mesmo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tecnicamente inteligente; o cuidado
profilático para se evitar a queda dos rendimentos do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores Conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos da substituição programada no autorrevezamento multiexistencial.
Ciclologia: o ciclo sucessório entre as gerações; as substituições inevitáveis no ciclo
ressoma-dessoma; a precisão no ciclo entrar em cena–sair de cena.
Enumerologia: a transferência de funções; a doação de conhecimentos; o ensino de técnicas; o treinamento de habilidades; o desenvolvimento de aptidões; a distribuição de responsabilidades; a cessão de poder.
Binomiologia: o binômio neoportunidade para o substituto–neoperspectiva para o substituído.
Interaciologia: a interação veterano-calouro; a interação preceptor-aprendiz; a interação líder-liderados.
Crescendologia: o crescendo em complexidade e abrangência dos trabalhos na escalada evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio do líder cosmoético reeducador-motivador-energizador.
Polinomiologia: o polinômio vocação-maestria-disponibilidade-fôlego na adequação do
perfil consciencial à função.
Antagonismologia: o antagonismo formar líderes / formar clones.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada às previsões funcionais.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: o escondimento espúrio de informações na síndrome da autoinsegurança.
Mitologia: o mito egocêntrico da imprescindibilidade pessoal; o mito do ser humano
insubstituível na função exercida.
Holotecologia: a recexoteca; a invexoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a evolucioteca; a potencioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Maxiproexologia;
a Recexologia; a Grupocarmologia; a Holopensenologia; a Evoluciologia; a Experimentologia;
a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sucessor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sucessora.
Hominologia: o Homo sapiens substitutor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: substituição programada pacífica = a troca do amparador de função do
tenepessista; substituição programada agitada = a troca da pessoa de muita influência social, mudando o domicílio para outra cidade distante.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da formação de sucessores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a substituição programada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
04. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
05. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
07. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
08. Automutação: Recexologia; Homeostático.
09. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
10. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
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13. Linha de montagem: Experimentologia; Neutro.
14. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
15. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A OCORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PROGRAMADA ALCANÇA TODA CATEGORIA DE PERSONALIDADE SOCIAL,
SENDO ASSUNTO TÉCNICO DE INTERESSE DAS CONSCINS VOLUNTÁRIAS, ASSISTENCIAIS E INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o hábito de programar as mudanças de
funções com a devida antecedência? Sempre foi assim?
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SUBSUNÇÃO PROEXOLÓGICA
(MAXIPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subsunção proexológica é o ato, ação, atitude, postura, comportamento,
convívio ou efeito de o voluntário, ou voluntária, intermissivista, incluir-se espontânea e teaticamente na proéxis grupal do grupo evolutivo mais íntimo de conscins, no âmbito da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo subsunção vem do idioma Latim, subsumptio, derivado de subsumere, “apropriar-se; subsumir”. O vocábulo programação procede do mesmo idioma Latim,
programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem
do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no
Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autoinclusão proexológica. 02. Autoinserção maxiproexista. 03. Potencialização da autoproéxis. 04. Maturidade maxiproexológica. 05. Engajamento na autoproéxis. 06. Autocomprometimento maxiproexológico. 07. Cláusula determinante da maxiproéxis.
08. Megadiretriz da maxiproéxis. 09. Planificação da maxiproéxis. 10. Estatuto da maxiproéxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo subsunção:
subsumida; subsumido; subsumir.
Neologia. As 3 expressões compostas subsunção proexológica, subsunção proexológica
juvenil e subsunção proexológica madura são neologismos técnicos da Maxiproexologia.
Antonimologia: 01. Autexclusão proexológica. 02. Autodesligamento proexista.
03. Antiproexologia. 04. Proexofobia. 05. Ignorância da inteligência evolutiva (IE). 06. Desconhecimento da Maxiproexologia. 07. Inconsciência proexológica. 08. Vida humana sem proéxis.
09. Existência robótica. 10. Indiferença evolutiva.
Estrangeirismologia: a relação input-output; o Proexarium; a selfperformance maxiproexológica; o follow up proexológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições intermissivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maxiproéxis; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade.
Fatologia: a subsunção proexológica; a inseparabilidade grupocármica; a atitude pró-proéxis; a produmetria proexológica; a intensificação do rendimento evolutivo; a Hermenêutica
Proexológica; a Paraetologia; a Cognópolis; o Manual da Proéxis; a assistência prestada pela
Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intermissibilidade; a Holomnemônica Pessoal; a maxiproéxis com bases intermissivas; a condição da minipeça
proexológica na estrutura do maximecanismo interassistencial.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.

21178

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: a técnica do voluntariado da tares; as técnicas pró-maxiproéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da proéxis.
Binomiologia: o binômio Curso Intermissivo–curso vital intrafísico.
Interaciologia: a interação proéxis-compléxis.
Crescendologia: o crescendo conscin lúcida–grupo evolutivo; o crescendo minipeça humana–maximecanismo interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio Invexometria-Conscienciometrologia-Proexometria; o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis.
Antagonismologia: o antagonismo inserção evolutiva / exclusão evolutiva; o antagonismo conscin com proéxis / conscin sem proéxis; o antagonismo antiproéxis / maxiproéxis; o antagonismo iniciativa / acabativa.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da proéxis.
Filiologia: a proexofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a autexperimentoteca;
a metodoteca; a teaticoteca; a autoprioroteca.
Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Memoriologia; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Conviviologia; a Etologia; a Grupocarmologia;
a Cosmoeticologia; a Voluntariologia; a Vinculologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens compromissus; o Homo
sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens autolucidus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: subsunção proexológica juvenil = a autoinclusão na maxiproéxis ainda
na fase adolescente por meio da vivência da invéxis; subsunção proexológica madura = a autoinclusão na maxiproéxis no período da maturidade da vida humana.
Culturologia: a cultura da Maxiproexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subsunção proexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
06. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
07. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
08. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
09. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
11. Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
12. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A SUBSUNÇÃO PROEXOLÓGICA É CONDIÇÃO ESSENCIAL
PARA A CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, JOVEM
OU MADURA, EMPENHADA EM TODA PROGRAMAÇÃO
EXISTENCIAL ENTROSADA AO GRUPO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece ter alguma proéxis? Tal proéxis
é egocármica ou grupocármica?
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SUBTAREFA RELEVANTE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A subtarefa relevante é o desempenho de função ou cargo exercido pela
conscin lúcida, na condição de minipeça interassistencial, determinada pela superintendência do
maximecanismo multidimensional de interassistencialidade, ao dividir todo o trabalho complexo,
composto de inumeráveis segmentos, para cada colaborador ou colaboradora, especificamente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de; imediatamente antes de”. A palavra tarefa procede 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 preço”. Apareceu no Século XVI. O termo relevar provém
do idioma Latim, relevare, “reerguer; restabelecer; descarregar; aliviar (de algum peso); desagravar; suavizar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo relevante apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Subcargo relevante. 2. Subfunção importante. 3. Subtarefa significativa.
Neologia. As 3 expressões compostas subtarefa relevante, subtarefa relevante antecipada e subtarefa relevante madura são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Função irrelevante. 2. Cargo insignificante.
Estrangeirismologia: o honors student evolutivo; o passe-partout assistencial; o
challenging job evolutivo; a unique background consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da multidimensionalidade consciencial evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a autopensenização sintonizada no fluxo do Cosmos.
Fatologia: o papel extraordinário da autodisponibilidade permanente no exercício da
subtarefa da minipeça interassistencial; a coesão operacional do trabalho de equipe interdimensional; o conjunto de atribuições intrafísicas dos megaempreendimentos do maximecanismo interassistencial; o papel de cada minipeça lúcida; o lugar pertinente de cada bagagem consciencial
ímpar; a funcionalidade destacada de cada megatrafor consciencial incomum; a unidade interassistencial de cada agrupamento de vínculos interconscienciais.
Parafatologia: a subtarefa relevante; a subtarefa central; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as Centrais Extrafísicas;
o papel vital da minipeça na estrutura interassistencial do maximecanismo multidimensional;
o valor inestimável da autoconsciencialidade quanto ao grupo evolutivo ou equipe de trabalho;
a megaempreitada pró-melhoria do planeta Terra; a distribuição de assistidos na rede de assistência tenepessista conforme o princípio da empatia evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo em crescimento conscin-minipeça lúcida–maximecanismo multiexistencial; o sinergismo evolutivo da harmonia entre as peças do puzzle maxiproexológico.
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Principiologia: o princípio da minipeça no maximecanismo interassistencial; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do
todo ser maior em relação à soma das partes isoladas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o trinômio prioridade-responsabilidade-excelência na consecução dos autocompromissos intermissivos; o código
grupal de Cosmoética (CGC) estabelecendo a primazia dos fins interassistenciais.
Teoriologia: a teoria da meritocracia evolutiva; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da minipeça interassistencial multidimensional; a técnica da maxiproéxis.
Voluntariologia: a importância da autolucidez no voluntariado da minipeça interassistencial; o braço intrafísico da reurbex formado pelo voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Assistenciólogos.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais, multidimensionais, frutuosos, dos trafores de
cada minipeça conjugados e complementares.
Neossinapsologia: as neossinapses da intercooperação interconsciencial multidimensional.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade; o ciclo interassistencial tenepes-minipeça-ofiexista-completista-desperto.
Binomiologia: o binômio recebimento-retribuição; o binômio mérito-autodisponibilidade; o binômio dinâmico maximecanismo multidimensional–minipeça interassistencial.
Interaciologia: a interação parte-todo; a interação equipex-equipin; a interação minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial multidimensional.
Crescendologia: o crescendo minipeça interassistencial–maximecanismo multidimensional interassistencial; o crescendo subtarefas exitosas–maxitarefa concluída; o crescendo vestir a camisa–arregaçar as mangas–suar a camisa.
Trinomiologia: o trinômio macrossoma–paramicrochip–minipeça interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio megafoco-seriedade-dedicação-entrosamento; o polinômio
euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo minipeça do maximecanismo interassistencial / maxipeça do minimecanismo egocêntrico.
Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no maximecanismo interassistencial.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à evolução de todos por meio da
interassistencialidade tarística.
Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a neofilia; a xenofilia; a cosmoeticofilia.
Mitologia: o mito do ator insubstituível.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Autoproexologia;
a Autopriorologia; a Invexologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Autorrevezamentologia;
a Autoconscienciologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipe conscienciocêntrica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens submunus; o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens exemplarissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: subtarefa relevante antecipada = a função da conscin ainda jovem, rapaz
ou moça, na fase da preparação da programação existencial, na condição de inversora existencial;
subtarefa relevante madura = a função da conscin a partir da meia-idade, na fase executiva da
programação existencial, na condição de voluntária conscienciológica.
Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia Evolutiva; a cultura da intercooperação substituindo a cultura da competitividade; a cultura da democracia pura substituindo
o capitalismo selvagem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a subtarefa relevante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
02. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
08. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
13. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
14. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
15. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
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A IDENTIFICAÇÃO E ADMISSÃO DO NÍVEL DE RELEVÂNCIA DA SUBTAREFA EXERCIDA PELA CONSCIN
LÚCIDA, AMPLIA A AUTEFICÁCIA NA CONDIÇÃO
DE MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL, MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente das subtarefas relevantes recebidas na condição de minipeça no universo interassistencial de modo cotidiano e diuturno? Desde
quando?
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SUBUMANO-TERAPEUTA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O subumano-terapeuta é o princípio consciencial, em estágio evolutivo anterior ao da consciênçula, convivendo com a conscin, homem ou mulher, e podendo servir de
apoio terapêutico à homeostase holossomática humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de;
abaixo de”. O vocábulo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus, “humano; próprio
do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas Humanidades”. Apareceu no Século XIII. A palavra terapeuta provém do idioma Francês, thérapeute, e esta do idioma
Grego, therapeutes, “quem cuida, trata e / ou atende algum paciente; quem cura doentes”. Surgiu
no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Subumano assistencial. 2. Assistente-subumano. 3. Zooterapeuta.
Neologia. As 4 expressões compostas subumano-terapeuta, subumano-terapeuta somático, subumano terapeuta psicossomático e subumano-terapeuta mentalsomático são neologismos
técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Subumano assistido. 2. Subumano feroz. 3. Conscin zoófoba.
Estrangeirismologia: o targeted helping; a mutual assistance; o pet.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à zooconvivialidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Zooconvivialidade: ferramenta evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal
junto à Natureza; os zoopensenes; a zoopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a presença de subumanos tornando o holopensene local acolhedor; o poder regenerativo dos ortopensenes; a interação com subumano favorecendo a mudança do bloco autopensênico.
Fatologia: a zooconvivialidade sadia; os animais domésticos; os animais silvestres;
a Etologia comparada; os benefícios recíprocos da interação humano-subumano; a interassistencialidade humano-subumano; a hiperacuidade assistencial; o revezamento das posições de assistente e assistido; a assistência realizada voltando para o assistente; a terapêutica recebida sendo
resultado da assistência realizada; o exemplarismo assistencial; a empatia mútua; a domesticação
mútua; a reeducação mútua; a compreensão do estágio evolutivo do animal; a responsabilidade
pelo dependente; a atenção às necessidades específicas; a estratégia para aproximar-se do animal
arredio; a transformação da impulsividade animal em proativação assistencial cosmoética através
do emprego do discernimento; o afeto na hora certa; a rotina sadia; os benefícios do passeio
diário; o bem-estar do cuidador; o ato de sentir-se útil; o abertismo consciencial de aceitar ser
assistido pela consciência de qualquer nível evolutivo; a evitação da solidão do enfermo; o estímulo de processos mnemônicos e cognitivos, ajudando idosos a relembrar fatos da juventude,
tornando-se ferramenta importante na doença de Alzheimer; o tratamento fisioterápico de modo
lúdico; a reabilitação de detentos; a terapia ocupacional; o tratamento do autismo; a desrepressão;
a catarse emocional; o afeto catalisador das recins; o ponto de apoio para a reestruturação mentalsomática; a desdramatização do ciclo ressoma-dessoma; a socialização; a saúde emocional do
subumano refletindo o holopensene da casa; o gato Oscar assistindo a dessoma dos pacientes do
lar de idosos Steere House; o cão guia; o cão salva-vidas; o cão farejador de resgate; o acolhimen-
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to feito pelos subumanos na chegada à Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); a coletividade; a convivialidade fraterna; o senso de fraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
subumano; a zooenergia; a ectoplastia; as consciexes subumanas acompanhando amparadores em
comunexes baratrosféricas; a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa
dos sentidos e parassentidos objetivando o incremento da hiperacuidade interassistencial; a ruptura do autencapsulamento patológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo homem-animal; o sinergismo saúde emocional–saúde
somática; o sinergismo afeição-responsabilidade; o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo prestar assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio consciencial subumano; o princípio da afinidade interconsciencial; a condição da interassistencialidade envolvendo todos os princípios conscienciais
sem exceção; o princ pio do “ninguém evolui sozinho”; o princípio da inseparabilidade grupocármica incluindo a subumanidade; o princípio da autodedicação; o princípio da responsabilidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o respeito a toda forma de vida.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio da interassistencialidade; a teoria de o menos doente assistir ao mais doente.
Tecnologia: a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da mudança de bloco mentalsomático.
Voluntariologia: o voluntário da ONG de proteção animal; os voluntários das terapias
com subumanos para crianças e adultos em hospitais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Zooconviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio
Invisível do Paradireito.
Efeitologia: o efeito terapêutico da convivência com subumanos com base na zooconvivialidade sadia; o efeito da compreensão da racionalidade incipiente do subumano na
expansão da cosmovisão; o efeito da constatação das emoções subumanas no fraternismo do ser
humano; o efeito da observação do felino dormindo na acalmia mental; o efeito positivo da
zooconvivialidade na modulação do estresse; o efeito da zooconvivialidade como parte de ampla
rede de apoio social em tratamentos de câncer; o efeito da zooconvivialidade no desenvolvimento
cognitivo, social, motor e no sentido de segurança da criança.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas pela vivência da interassistencialidade entre
diferentes espécies.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido-autoconhecimento.
Enumerologia: a aceitação; a domesticação; a intercomunicação; a estimulação; a facilitação; a reabilitação; a reeducação.
Binomiologia: o binômio líder-liderado; o binômio humano carente–subumano doente;
o binômio subumano saudável–humano doente.
Interaciologia: a interação humano-subumano; a interação assistente-assistido.
Crescendologia: o crescendo empatia-assistência; o crescendo depressão-responsabilidade-sociabilidade; o crescendo fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade;
o crescendo patológico egoísmo-fascínio-aprisionamento; o crescendo vínculo–ponto de apoio–
–maturidade emocional.
Trinomiologia: o trinômio observação-comparação-reciclagem.
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Polinomiologia: o polinômio etológico observação-reflexão-interação-compreensão.
Antagonismologia: o antagonismo naturalista / caçador; o antagonismo trabalhar com
subumanos / trabalhar para os subumanos; o antagonismo Assistenciologia / sacrifício religioso;
o antagonismo autocobaia / experimentação animal; o antagonismo senso de propriedade / senso
de cuidado; o antagonismo reprodução cosmoética / criador mercantilista; o antagonismo posse
responsável / abandono; o antagonismo Medicina Veterinária / indústria pet.
Paradoxologia: o paradoxo do assistente ser o maior assistido; o paradoxo da inversão
do fluxo assistencial; o paradoxo produção animal–Medicina Veterinária.
Politicologia: a meritocracia; a retribuiciocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial; as leis da Parafisiologia; a lei da vida biológica; a lei da ação e reação; a lei da interassistencialidade da proéxis; as leis municipais de proteção animal.
Filiologia: a zoofilia; a agrizoofilia; a cinofilia; a elurofilia; a equinofilia; a ornitofilia;
a primatofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a zoofobia; a entomofobia; a cinofobia; a aracnofobia; a ofidiofobia; a taurofobia; a galeofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do paciente permanente (hipocondria).
Maniologia: a zoomania.
Mitologia: a queda do mito do subumano ser sempre o assistido; o descarte do mito da
superioridade do assistente.
Holotecologia: a zooteca; a voluntarioteca; a autopesquisoteca; a interassistencioteca;
a consciencioterapeuticoteca; a medicinoteca; a terapeuticoteca; a parapedagogoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Terapeuticologia; a Etologia; a Ecologia;
a Conviviologia; a Zoologia; a Assistenciologia; a Intrafisicologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o subumano-terapeuta; a consciênçula; a isca inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o médico veterinário; o treinador de animais; o pré-serenão; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a médica veterinária; a treinadora de animais; a pré-serenona; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplologa; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens zoophilicus; o Homo
sapiens benevolens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens gregarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: subumano-terapeuta somático = o promotor da maior resistência a infecções; subumano-terapeuta psicossomático = o facilitador da liberação de hormônios ansiolíticos;
subumano-terapeuta mentalsomático = o indutor das reflexões a respeito dos princípios conscienciais.
Culturologia: a evitação dos idiotismos culturais abusivos da zooconvivialidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 benefícios à saúde holossomática do ser humano, advinda da zooconvivialidade sadia:
01. Afetividade. A boa saúde emocional conferindo boa saúde cardiovascular; Cardiologia.
02. Ansiolítico. A diminuição da liberação de catecolaminas e corticosteroides, causadores do estresse hormonal promotor da diminuição da flexibilidade cardíaca, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, arritmias, isquemia miocárdica e insuficiência cardíaca;
Cardiologia.
03. Autoconfiança. A melhora da autoconfiança e do comportamento pró-social da criança apreciadora do convívio com cães e gatos; Infanciologia.
04. Bem-estar. A liberação de serotonina e dopamina atuando na superação do sickness
behavior; Imunologia.
05. Caminhada. Os passeios obrigando a pessoa a andar pelo menos 1 quarteirão ao
dia; Cardiologia.
06. Comunicação. A comunicação não verbal na condição de ferramenta terapêutica da
relação entre pessoas e subumanos, fortalecendo a força presencial do humano; Psicologia.
07. Coterapia. O ponto de apoio seguro, oferecido pela presença não invasiva do subumano, a partir do qual o doente pode organizar-se psiquicamente e comunicar conteúdos internos ao psicólogo; Psicologia.
08. Determinação. O apoio emocional para levar programas de reabilitação até o final;
Somatologia.
09. Empatia. O desenvolvimento de maior capacidade de reconhecer as emoções das
outras pessoas, quando na infância houve convívio com subumanos; Infanciologia.
10. Imunocompetência. A liberação de endorfinas beta, febilatalamina, prolactina, oxitocina, serotonina e dopamina, diminuindo a atuação dos corticosteroides em excesso; Imunologia.
11. Liderança. O estabelecimento, pela criança, de posição superior na hierarquia familiar; Infanciologia.
12. Responsabilidade. O cultivo da responsabilidade e atenção da criança para com as
necessidades do subumano; Infanciologia.
13. Sociabilidade. As conversas sociais entre pedestres facilitadas durante os passeios
com os cães; Conviviologia.
14. Superação. Os benefícios clínicos da companhia do subumano como parte de ampla
rede de apoio social, chegando a melhores resultados no tratamento quimioterápico; Oncologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o subumano-terapeuta, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
04. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
07. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
09. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
10. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

O TRATAMENTO ONEROSO É FACILITADO COM AUXÍLIO
DO SUBUMANO-TERAPEUTA, CONSTITUINDO FERRAMENTA ASSISTENCIAL EFICAZ, DE MODO LÚDICO, EVIDENCIANDO O ATUAL NÍVEL DE FRATERNIDADE DO PACIENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os benefícios da subumanoterapia?
Como você se sente em contato com os subumanos?
Bibliografia Específica
01. Becker, Marty; O Poder Curativo dos Bichos (The Healing Power of Pets); trad. A. B. Pinheiros Lemos;
322 p.; 18 caps.; 152 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; Bertrand; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 41 a 112.
02. Carvalho, M M.; Psico-oncologia: História, Características e Desafios; Artigo; Revista; Psicologia; Vol.
13, N. 1; 31 refs.; USP; São Paulo, SP; 2002; páginas 151 a 166.
03. Deak, A. M. & Sternberg; E.; Psiconeuroimunologia: A Relação Entre o Sistema Nervoso Central
e o Sistema Imunológico; Artigo; Revista Brasileira de Psiquiatria; Mensário; Vol. 26, N. 3; 5 refs.; São Paulo, SP; Setembro, 2004; páginas 143 e 144.
04. Dosa, David; O Incrível Dom de Oscar (Making Rounds With Oscar); trad. Maria Elizabeth Hallak Neison; 220 p.; 23 caps.; 23 citações; 21 x 13,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 72 a 209.
05. Friedmann, E.; et al.; Animal Companions and One-year Survival of Patients After Discharge From
a Coronary Care Unit; Artigo; Public Hearth Reports; Revista; Bimensário; Vol. 95, N. 4; 49 refs.; Julho-Agosto, 1980;
páginas 307 a 312.
06. Friedmann, E.; Pet Ownership, Social Support, and One-year Survival After Acute Myocardial Infarction in the Cardiac Arrhythmia Suppression Trial; Artigo; American Journal of Cardiology; Revista; Quinzenário; Vol.
76, N. 17; 23 refs.; Elsevier Health; Philadelphia; USA; 1995; páginas 1.213 a 1.217.
07. Melo, Julio de, Filho; & Burd, Miriam; Psicossomática Hoje; 616 p.; 48 caps.; 100 refs.; alf.; 27,5 x 21
cm; br.; 2ª Ed.; Artmed; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 343 a 349.
09. Mente & Cérebro; Redação; Afeto que cura; Artigo; Revista; Mensário; Ano XIV; N. 169, Seção:
Especial; 9 fotos; São Paulo, SP; 2007; páginas 47 a 53.
08. Idem; Redação; Animais Terapeutas; Revista; Mensário; Ano XIV; N. 169, Seção: Especial; 9 fotos; São
Paulo, SP; 2007; páginas 47 a 53.
10. Millan, Cesar; Cães Educados, Donos Felizes (Be the Pack Leader: Use esar‟s Way to Transform Your
Dog and Your Life); trad. Carolina Caíres Coelho; 300 p.; 8 caps.; 8 refs.; 21 x 14 cm; br.; Verus; Campinas, SP; 2008;
páginas 22 a 265.
11. Idem; O Encantador de Cães: Compreenda o Melhor Amigo do Homem ( esar‟s Way: The Natural,
Everyday Guide to Understanding and Correcting Common Dog Problems); pref. Jada Pinkett Smith; & Martin Deeley;
trad. Carolina Caires Coelho; 266 p.; 9 caps.; 21 x 14 cm; br.; Verus; Campinas, SP; 2007; páginas 19 a 168.
12. Poresky, R. H.; Companion Animals and Other Factors affecting Young Children’s Development Anthrozoos; Artigo; Revista; Trimestral; Vol. 9 N. 4; 28 refs.; Berg Publisher; Oxford; UK; 1996; páginas 159 a 164.
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13. Sheldrake, Rupert; Cães sabem Quando seus Donos estão chegando; 488 p.; 21 x 14 cm; br.; Objetiva;
Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 15 a 368.
14. Ulla, S.; & Remor, E. A.; Psiconeuroimunologia e Infecção por HIV: Realidade ou Ficção?; Artigo;
Psicologia: Reflexão e Crítica; Revista; Mensário; Vol. 15, N. 1; 51 refs.; Porto Alegre; RS; 2002; páginas 113 a 119.
15. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 244 e 245.
16. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 180, 181, 389 a 391 e 609 a 616.
17. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 398 e 721.
18. Wall, Frans de; A Era da Empatia: Lições da Natureza para uma Sociedade Mais Gentil (The Age of
Empathy); trad. Harmony Books; 390 p.; 7 caps.; 36 citações.; 27 ilus.; 392 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2010; páginas 11 a 317.

R. K.
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SUCUMBÊNCIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sucumbência é o ato ou efeito de a consciência sucumbir, cair sob o peso
de força interna ou externa, perdendo o ânimo, rendendo-se às injunções da crise intraconsciencial e, por fim, cedendo espaço ou atravancando o caminho evolutivo do grupocarma, compondo
a interprisão interconsciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo sucumbência vem do idioma Latim, succumbere, “deitar-se abaixo;
cair debaixo; sucumbir; ceder ao sono; ser vencido; cair de cama; morrer”. O vocábulo sucumbir
surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Bancarrota; derrocada; derrota. 02. Falência; falhanço; fracasso.
03. Insucesso; malogro. 04. Revés. 05. Queda; ruína. 06. Capitulação; rendição. 07. Morte.
08. Autorregressismo. 09. Incompléxis. 10. Irrealização.
Neologia. As duas expressões compostas sucumbência pesada e sucumbência extrema
são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Vitória. 02. Sucesso. 03. Bom êxito. 04. Sobrevivência. 05. Autevolução. 06. Façanha pessoal. 07. Realização. 08. Prosperidade. 09. Compléxis. 10. Reperspectivação.
Estrangeirismologia: o hollow profile patológico; o knock out regressivo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da vontade.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenidade dantesca; o holopensene pessoal mórbido.
Fatologia: a sucumbência; a sucumbência intraconsciencial; a subcerebralidade; a desconcentração mental; o porão consciencial remanescente no adulto; a falta da obra pessoal mais
prima; o acriticismo; o desvario; o anedonismo; a prostração; a depressão; o colapso; o surto psicótico; a abulia afetiva; a melin; o camicasismo; o autestigma; a autossabotagem; a autodesorganização; a omissão deficitária; a vida semianárquica; a antiproéxis; o incompléxis; a interprisão
grupocármica; o travão; os malentendidos mal resolvidos; os tempos de sombra; a realidade polívoca negativa; a sorte de Ícaro; a tríade da erronia; o autassédio; a degringolada; a eclosão da tragédia; a dessoma prematura; o autocídio lento.
Parafatologia: o heterassédio; o ritmo cíclico de miniacidentes de percurso parapsíquicos; a automanutenção da infernosfera; a consciência vivendo permutando a FEP (Ficha Evolutiva Pessoal) pelo BO (boletim de ocorrência policial).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da sucumbência (Direito).
Enumerologia: a falência; a falha; a falta; a fraqueza; o factoide; a falácia; o fracasso.
Trinomiologia: o trinômio recorrência-recrudecimento-cronicificação; o trinômio reciclagem-reeducação-ressocialização.
Antagonismologia: o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo esforço / repouso.
Fobiologia: a enissofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da expectativa frustra; a síndrome da Baratrosfera.
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Maniologia: a dacnomania; a fracassomania; a monomania.
Holotecologia: a nosoteca; a patopensenoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Desviologia; a Viciologia; a Acidentologia;
a Autassediologia; a Parapsicopatologia; a Psiquiatria; a Psiconcologia; a Consciencioterapia;
a Transmigraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;
a conscin à deriva, sem bússola e sem ponteiro consciencial; a pessoa autocastrada e recastrada;
quem privilegia o pessimismo; quem contempla o pior; a conscin eletronótica fanática pelo paradigma envelhecido.
Masculinologia: o sucumbido; o empata; o desô; o automarginalizado; o devoto da nulidade; o varejista consciencial; o compassageiro evolutivo; o minidissidente ideológico.
Femininologia: a sucumbida; a empata; a desô; a automarginalizada; a devota da nulidade; a varejista consciencial; a compassageira evolutiva; a minidissidente ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens desorientatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens; o Homo
sapiens obsessus; o Homo sapiens errans; o Homo sapiens exhaustus; o Homo sapiens fallitus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sucumbência pesada = a consciência – conscin – ao chegar ao nível patológico de cometer suicídio; sucumbência extrema = a consciência – consciex – ao chegar ao nível parapatológico de provocar a própria transmigração da Terra.
Terapeuticologia. Segundo a Recexologia, a solução para a sucumbência se assenta em
2 pilares ou princípios ordenadores insubstituíveis para as autovivências profundas, a partir do trinômio vontade-intenção-determinação, aqui dispostos na ordem funcional para se alcançar o ponto de ruptura (breakthrough) com o pior:
1. Autorreorganização: a sistematização do caos da vivência pessoal.
2. Autorreeducação: a disciplinação da anomia da cosmoética pessoal.
Paraprofilaxia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 princípios primários da Conscienciologia, dispostos a partir das especialidades conscienciológicas, capazes de manter a Profilaxia, na intimidade da consciência, contra a sucumbência de
qualquer natureza:
01. Conviviologia. Cortar todo boato, no momento no qual aparece, através da Higiene
Consciencial.
02. Experimentologia. Viver o trinômio automotivação-trabalho-lazer por meio da Autopesquisologia.
03. Gastrossomatologia. Alimentar-se sem bulimia, nem anorexia, por intermédio do
autocomedimento.
04. Holomaturologia. Ouvir mais e falar menos no dia a dia mais reflexivo.
05. Homeostaticologia. Cuidar da homeostase do soma e do holossoma.
06. Mentalsomatologia. Preferir a autocrítica à heterocrítica, em geral, em todos os coloquialismos.
07. Parapatologia. Interromper a cadeia de acidentes de percursos alheios vivenciando
a condição da omissão superavitária (omissuper).
08. Parapercepciologia. Experienciar teaticamente o autoparapsiquismo interassistencial.
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09. Psicossomatologia. Evitar o humor negro, a ironia, o sarcasmo e o escárnio.
10. Recexologia. Promover autorreciclagens existenciais (recéxis) incessantes abarcando todas as áreas de atividade humana.
11. Sexossomatologia. Praticar, se possível, o sexo diário no holopensene harmonioso
mantido pela dupla evolutiva.
12. Somatologia. Fazer exercícios físicos, sem vigorexia, como hábitos sadios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sucumbência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
2. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
4. Ludopatia: Parapatologia; Nosográfico.
5. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
6. Travão: Parapatologia; Nosográfico.
7. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A POSSIBILIDADE OBJETIVA DA SUCUMBÊNCIA É REALIDADE EXIGINDO PESQUISA ACURADA POR PARTE DE
TODA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, DE QUALQUER CONDIÇÃO, COM INTENÇÕES INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você já teve alguma relação direta com a sucumbência? Em qual sentido?
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SUJISMUNDISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O sujismundismo é a qualidade, caráter ou condição de quem despreza os
princípios higiênicos, apresentando descaso quanto ao asseio pessoal e ambiental.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo sujo deriva do idioma Latim, succidus, “gorduroso, engordurado;
cheio de seiva”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo imundo vem igualmente do idioma Latim,
immundus, “sujo, impuro”. Apareceu no Século XVI. O personagem Sujismundo foi criado em
1971, por Ruy Perotti Barbosa (1937–), para campanha publicitária em favor da limpeza das cidades brasileiras.
Sinonimologia: 01. Anti-higiene. 02. Desasseio. 03. Insalubridade. 04. Sujeira; sujice;
sujidade. 05. Imundície. 06. Lixismo. 07. Impureza. 08. Sebentice. 09. Antiecologia. 10. Poluição.
Neologia. Os 2 vocábulos minissujismundismo e maxissujismundismo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Antissujismundismo. 02. Higiologia; Higioterapia. 03. Higiene;
higienização; salubridade; saneamento. 04. Asseio. 05. Limpeza; misofobia. 06. Precaução contra as
doenças. 07. Antipoluição ambiental. 08. Ecologia. 09. Ergonomia; naturismo; ortobiose. 10.
Higienomania.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os poluciopensenes; a poluciopensenidade; as assinaturas pensênicas borradas; a fôrma holopensênica suja.
Fatologia: o sujismundismo; a sujidade; o desasseio; a anti-higiene; a esqualidez; o megavício da imundície; a deseducação; a autodesorganização; o desacerto evolutivo; o alheamento;
os desleixos; os relaxamentos; as omissões deficitárias; o travão consciencial; a acrasia; a desvirtude; a ausência de autocrítica; a porquice; a porcariada; a espurcícia; o carrapatal; a afilaxia; o lixismo; a entulheira; a poluição; as cacarias; as velharias; os refugos; os entulhos; as esterqueiras;
as impurezas; os mofos; os bolores acumulados do inverno; o abolorecimento; a bolorência; os detritos; as cinzas; as ferrugens; as lamas; os arquivos inúteis; os veículos suadouros; os odores
desconfortáveis; as narinas alheias; a antiecologia; os antiecologismos; a asquerosidade; o espandongamento; a delinquência moral; o antiexemplarismo pessoal; as relíquias militares; a fachada
de limpeza; as posses supérfluas; os lixões atômicos; o sujismundismo toxicogênico.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Enumerologia: as tranqueiras; as traquitanas; as traquitandas; as trapizongas; os trambolhos; as tralhas; os trastes; os trecos; os troços.
Binomiologia: o binômio Higiene Somática–Higiene Consciencial; o binômio lixo humano–lixo urbano.
Interaciologia: a interação logradouro–holopensene pessoal.
Trinomiologia: o trinômio saneamento público–saneamento privativo–saneamento
intraconsciencial.
Filiologia: a misofilia.
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Fobiologia: a ablutofobia; a aguafobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a ablutomania.
Mitologia: o mito do mal do banho.
Holotecologia: a higienoteca; a nosoteca; a historioteca; a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Proxêmica; a Experimentologia; o Desviacionismo; a Presenciologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Nosologia; a Patopensenologia; a Paraprofilaxiologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin sem higiene mínima; a pessoa imunda.
Masculinologia: o colecionador de bagulhos energéticos; o bagulheiro; a ausência do Garibaldo; o agente poluidor; o desasseado; o encardido; o gordurento; o ensebado; o manteigoso;
o ensaburrado; o saburrento; o borralheiro; o estrumoso; o piolhento; o lixeiro amador; o poluidor; o tresandante; o estercoroso; o misófilo; o molambento; o personagem Sujismundo; o personagem Cascão; o pataloto; o ablutomaníaco; o besuntão; o bodalhão; o molambão; o lambão; o lambaz; o lambuzão; o porcão; o porcalhão; o sujão.
Femininologia: a mondonga; a riponga; a xexelenta; a colecionadora de bagulhos energéticos; a bagulheira; a agente poluidora; a desasseada; a encardida; a gordurenta; a ensebada; a manteigosa; a saburrenta; a borralheira; a estrumosa; a piolhenta; a lixeira amadora; a poluidora;
a tresandante; a estercorosa; a misófila; a molambenta; a patalota; a ablutomaníaca; a besuntona;
a bodalhona; a molambona; a lambona; a lambuzona; a porcona; a porcalhona; a sujona.
Hominologia: o Homo sapiens immundus; o Homo sapiens relaxatus; o Homo sapiens
depressus; o Homo sapiens ebrius; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens marginalis;
o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissujismundismo = o banho corporal pessoal a cada 2 dias; maxissujismundismo = o banho corporal pessoal somente semanal.
Culturologia: a cultura da desordem.
Base. Sob a ótica da Parapercepciologia, é impraticável à pessoa desleixada quanto à higiene manter qualquer base intrafísica energeticamente blindada, seja para a prática da tenepes ou
para promover a projeção consciencial lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o sujismundismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
2. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
3. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
5. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
6. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
7. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
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A FALTA DE HIGIENE, NOTADAMENTE O ASSEIO CORPORAL, EVIDENCIA DESLEIXO, RELAXAMENTO E AUTODESORGANIZAÇÃO ÓBVIA, O INÍCIO DA DESSOMA PREMATURA OU A TENDÊNCIA DISFARÇADA DE AUTOCÍDIO.
Questionologia. Você tem preguiça para manter a limpeza mínima na base intrafísica?
Ainda acoberta e mascara a sujeira em você ou nos ambientes ou holopensenes?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 743 e 887.
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SUMA CONCEITUAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A suma conceitual é o trabalho escrito, amplo e abrangente a respeito de algum conceito, teoria ou ideia, apresentando a essência, o apanhado, a sinopse, a compilação, o escorço, a súmula, o resumo total de conhecimento existente sobre o tema em questão, e objetivando oferecer visão de conjunto do mesmo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo suma procede do idioma Latim, summus, “o mais alto; o mais
elevado; o mais poderoso; o qual está na extremidade superior; primeiro; derradeiro; soberano;
o mais importante; o mais essencial; principal; crítico”. Apareceu no Século XV. A palavra conceito provém do mesmo idioma Latim, conceptus, “ação de conter; ato de receber, de reter; germinação; florescência; concepção do feto, do fruto, do pensamento”. Surgiu no Século XVI.
O vocábulo conceitual apareceu em 1858.
Sinonimologia: 1. Súmula conceitual. 2. Sumário conceitual. 3. Sumário intelectivo.
4. Sinopse conceitual. 5. Exposição sinóptica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo suma: sumariação; sumariada; sumariado; sumariador; sumariadora; sumariante; sumariar; sumário;
sumarização; sumarizada; sumarizado; sumarizador; sumarizadora; sumarizante; sumarizar; sumarizável.
Neologia. As duas expressões compostas suma conceitual primária e suma conceitual
fundamental são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Tratado. 2. Enciclopédia.
Estrangeirismologia: o abstract; o sumário do corpus cognitivo da Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmovisão intelectiva pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal intelectivo; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o nexopensenes;
a nexopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade.
Fatologia: a suma conceitual; o recorte da realidade; as fontes cognitivas selecionadas;
as informações recolhidas; as ponderações temáticas; as interpretações singulares; o respeito inteligente aos limites do cognoscível; a incompletude inevitável das sumarizações restringidas pelas
raias mateológicas; a truncagem evitável das sumarizações restritas pelas raias eletronóticas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parafontes cognitivas; as parainspirações tarísticas; os acessos
à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a maxiexpansão analítica propiciada pela parafenomenalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autolucidez-autodiscernimento-autocriatividade; o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas;
o princípio da verpon (neoverpon; megaverpon; paraverpon).
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando a cientificidade e fiscalizando a apologeticidade nas autogescons.
Teoriologia: a teoria da isenção crítica.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo ininterrupto.
Voluntariologia: o voluntariado do autorado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos repercussivos da obra escrita no autor ou autora.
Neossinapsologia: a promoção calculada de neossinapses recicladoras de mundividências.
Ciclologia: o ciclo ininterrupto análise-síntese; o ciclo refutatório tese-antítese.
Binomiologia: o binômio Fatuística-Parafatuística.
Interaciologia: a interação pesquisas bibliográficas–pesquisas autexperienciais.
Crescendologia: o crescendo evolutivo de expansão da cognoscibilidade quanto ao
Cosmos.
Trinomiologia: o trinômio cosmovisiológico holossomaticidade-multidimensionalidade-seriexialidade.
Antagonismologia: o antagonismo suma conceitual cosmovisiológica / suma conceitual
apriorística.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a autocogniciofilia;
a coerenciofilia; a neofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a criativoteca; a conscienciogramoteca; a metodoteca; a recexoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; Cosmoeticologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Metodologia; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Acertologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens hermeneuticus;
o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo
sapiens scriptor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: suma conceitual primária = o sumário do primeiro artigo técnico do jovem inversor existencial; suma conceitual fundamental = o sumário da megagescon pessoal do
conscienciólogo experiente na terceira idade.
Culturologia: a Multiculturologia da Mentalsomatologia; a cultura da escrita.
Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22
categorias de estruturas intelectivas componentes de sumas conceituais:
01. Caderno temático.
02. Catálogo de ideias correlatas.
03. Compilação de assunto específico.
04. Composição de resumos do mesmo assunto.
05. Condensação de noções da mesma disciplina.
06. Conjunto de conteúdos do conhecimento.
07. Elementos de conceito específico.
08. Fundamentos de determinado conceito.
09. Inventário temático.
10. Perspectivas do mesmo tema.
11. Recapitulação sumária.
12. Recompilação de assunto.
13. Repertório de linha de conhecimento.
14. Revisão bibliográfica.
15. Revisão conceitual.
16. Sinopse de erros.
17. Síntese do conhecimento.
18. Sumário ideológico.
19. Sumário jurídico.
20. Sumário pedagógico.
21. Sumário político.
22. Unificação temática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a suma conceitual, 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. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Exegese conscienciológica: Comunicologia; Neutro.
05. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
08. Somatório assertivo: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.
10. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
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11. Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
12. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.

A SUMA CONCEITUAL HERMENÊUTICA AJUDA A CONSCIN PESQUISADORA A EXPLICITAR E POTENCIALIZAR
AS TÉCNICAS DE ANÁLISE E DE SÍNTESE DOS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES, EVOLUTIVOS E COSMOÉTICOS.
Questionologia. Qual suma conceitual é mais relevante para você, hoje, leitor ou leitora?
Por qual razão?
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SUPERAÇÃO DA AUTOINSEGURANÇA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A superação da autoinsegurança é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, identificar e solucionar, por meio de recins, os traços associados à desconfiança, hesitação e receios, adquiridos ao longo de retrovidas, possibilitando a otimização da proéxis pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer;
alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. O elemento de composição
auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo in provém do idioma
Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo segurança provém igualmente do idioma Latim,
securus, “tranquilo; calmo; seguro; que não teme; que não receia”, composto por sine, “sem”,
e cura, “inquietação; aflição; angústia; cuidado; guarda; vigia; superintendente; objeto ou causa
de cuidados”. Surgiu no Século XIV. O termo insegurança apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Sobrepujamento da autoinsegurança. 2. Resolução da autoinsegurança. 3. Ultrapassagem do gargalo da autoinsegurança. 4. Remoção da autoinsegurança.
Neologia. As 3 expressões compostas superação da autoinsegurança, superação básica
da autoinsegurança e superação avançada da autoinsegurança são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Perda da autossegurança. 2. Vitimização pela autoinsegurança.
3. Zona de conforto patológica.
Estrangeirismologia: a superação da lack of self confidence; o hábito constante de tourner autour du pot; o ato de sempre jeter l'éponge.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autorrecinologia Prioritária.
Coloquiologia: a insegurança da conscin ao colocar minhocas na cabeça.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconfiança; o holopensene pessoal da força
de vontade; o holopensene pessoal da autossegurança; o holopensene pessoal da autossuperação;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a conexão pensênica
com o amparo intra e extrafísico; a visão distorcida dos heteropensenes; a inconsistência pensênica; o holopensene da desconfiança; o holopensene da autorreeducação; os xenopensenes; a xenopensenidade; o holopensene pessoal da imperturbabilidade; a autopensenidade racional.
Fatologia: a superação da autoinsegurança; o término da geração de incertezas pela autoinsegurança; a autocriticidade cosmoética; a busca pela maturidade consciencial; a superação da
autoinsegurança oriunda da repressão da família nuclear; a eliminação do medo de errar; o autenfrentamento; a hesitação nosográfica precursora de patologias físicas e mentais; a procrastinação;
a perda das oportunidades evolutivas; a baixa autestima potencializadora da autoinsegurança;
a autocobrança; a heterocobrança; a influência da mesologia dificultando a conscin na superação
do trafar; a atitude grosseira como reflexo da insatisfação pessoal; o comodismo potencializando
a indecisão constante; a falta da pacificação íntima; o reflexo da autoinsegurança na alteração do
tom de voz; a omissão precursora de problemas; a sensação de inferioridade; a autoinsegurança
geradora da melin; a desvalorização dos aportes existenciais; a perda do ponto de referência gerando desequilíbrios cognitivos; a autoindulgência; a insegurança ativando a reação do subcérebro
abdominal; a distorção exacerbada do medo; a necessidade de autaprovação; as reações impulsivas para livrar-se dos problemas; a necessidade de autafirmação; a tares do amparo intrafísico;
o autexemplo perante o grupo evolutivo; a obstinação na superação do trafar; a rotina útil; as di-
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versificadas terapias auxiliando na rememoração da infância; o ato de sair da acomodação na zona
de conforto; a coragem para seguir no contrafluxo; a superação multifacetada da autoinsegurança;
a audácia cosmoética; a vontade sustentando as recins; a finesse evolutiva; a matriz otimista;
a exemplificação traforista silenciosa; a coragem do autoposicionamento cosmoético; o fim da
preguiça mental; a otimização do tempo auxiliando na recin da autoinsegurança; o senso de autovalor inato.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a influência da autorrepressão potencializadora da vulnerabilidade extrafísica; a autossustentação energética da recin; as parapercepções influenciando nas atitudes intrafísicas; a confiança no amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo autoinsegurança-heterodesconfiança; o sinergismo incompreensão-autoinsegurança; o sinergismo autoconfiança proativa–segurança intíma.
Principiologia: o princípio da maturidade consciencial.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) no autenfrentamento
contínuo; a autossegurança nos itens do código pessoal de Cosmoética enraizados na personalidade.
Tecnologia: a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica da exaustividade
aplicada à recin; a técnica da madrugada; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: a ausência de posicionamento no voluntariado; o voluntariado conscienciológico auxiliando na superação da autoinsegurança.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito halo da autoinsegurança; o efeito da falta de autenticidade; o efeito
do medo na postergação; o efeito da tares nas recins; o efeito patológico da repressão religiosa;
o efeito pacificador da maturidade mentalsomática; o efeito do estresse sobre a autoinsegurança;
o efeito da audácia evolutiva sobre as recins; o efeito do bem-estar mentalsomático; o efeito da
tares; o efeito de sair da zona de conforto; o efeito da autovalorização.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas de pensamentos, sentimentos e energias
sadias; as percepções de ameaças do entorno produzindo sinapses autorrepressoras; a religiosidade impedindo as neossinapses autolibertadoras; a obnubilação consciencial dificultanto as
neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ameaça-insegurança-intimidação; o ciclo autoinsegurança-heterodesconfiança.
Binomiologia: o binômio autoinsegurança-autossuperação; o binômio emoção-instintividade; o binômio autoinsegurança-indecisão; o binômio autoinsegurança-autodesmotivação;
o binômio autoinsegurança–distorção de valores.
Interaciologia: a interação autossegurança–parabanho autoconfirmatório.
Crescendologia: o crescendo insegurança–falta de posicionamento–pusilanimidade;
o crescendo insegurança-comodismo.
Trinomiologia: o trinômio patológico autoinsegurança–patologia energética–patologia
somática; o trinomio autoinsegurança-autodesconfiança-heterodesconfiança; o trinômio autoinsegurança-imaturidade-irresponsabilidade; o trinômio insegurança–fragilidade da autestima–
–fantasia.
Antagonismologia: o antagonismo medo / serenidade; o antagonismo insegurança
/ coragem evolutiva.
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Paradoxologia: o paradoxo de a insegurança poder gerar automotivação; o paradoxo
de a delicadeza poder potencializar a imposição energética.
Fobiologia: a amnesiofobia; a decidofobia; a fobia social; a tropofobia; a enosiofobia;
a fronemofobia; a laliofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a atenção em relação à síndrome da
dispersão consciencial; a autocura da síndrome da insegurança; a cautela quanto à síndrome da
Maria vai com as outras.
Maniologia: a fracassomania.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca;
a grupocarmoteca; a pensenoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autodecidologia; a Traforologia; a Achismologia; a Autorreciclologia; a Autovitimologia; a Heterocriticologia; a Somatologia; a Discernimentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o intermissivista; o autodecisor; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a autodecisora; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a covivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens recyclicus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: superação básica da autoinsegurança = a exitosa no âmbito da intrafisicalidade; superação avançada da autoinsegurança = a exitosa no âmbito da multidimensionalidade.
Culturologia: a cultura do medo; a cultura da repressão; a cultura da religiosidade;
a cultura da autorreciclogenia.
Sintomatologia. Segundo a Holossomatologia, a autoinsegurança, quando patológica,
pode gerar repercussões, a exemplo das 16 enumeradas em ordem alfabética, exigindo autossuperação por parte da conscin:
01. Ansiedade.
02. Autassédio.
03. Autoculpa.
04. Baixa autestima.
05. Desvio de caráter.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Erros constantes.
Falta de autenticidade.
Falta de autoconfiança.
Falta de força de vontade.
Falta de posicionamento.
Frustração.
Preocupação.
Procrastinação.
Sensação de incompetência.
Sensação de inferioridade.
Tristeza.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a superação da autoinsegurança indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiprocrastinação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autoconfiança proativa: Traforologia; Homeostático.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Conscin corajosa: Holomaturologia; Neutro.
08. Família nuclear conscienciológica: Grupocarmologia; Homeostático.
09. Fórmula SEI: Paradireitologia; Homeostático.
10. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
11. Papel de vítima: Conviviologia; Nosográfico.
12. Propósito de mudança: Autoproexologia; Neutro.
13. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
14. Sobrepujamento emocional autoinvestigativo: Autexperimentologia; Neutro.
15. Vontade de acertar: Voliciologia; Homeostático.

A SUPERAÇÃO DA AUTOINSEGURANÇA OTIMIZA A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL, FACILITANDO O DESLANCHE
DA PROÉXIS E A COMPLETUDE EXISTENCIAL, POR MEIO
DAS RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS LIBERTÁRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda alimenta traços de insegurança e hesitação? Quais os ganhos evolutivos no autenfrentamento das fobias e medos pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 904, 905, 906, 907 e 908.

A. C. M.
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SUPERAÇÃO

AUTOPENSENIDADE
(AUTORRECINOLOGIA)

DA

MEDÍOCRE

I. Conformática
Definologia. A superação da autopensenidade medíocre é o ato e / ou efeito de a conscin intermissivista, homem ou mulher, sobrelevar, ultrapassar ou transpor a automanifestação de
pensamentos, sentimentos e energias de padrão banal e inexpressivo, conquistando autexpressão
qualificada em prol da evolutividade pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo superação vem do idioma Latim, superatio, “ação de vencer;
alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar-se”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo
pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento procede também do
idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno
da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo energia vem
do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O termo medíocre deriva do idioma Latim, mediocris, “medíocre; mediano; médio; moderado; prudente; modesto; reportado”. Surgiu também no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Conquista da qualidade autopensênica evolutiva. 2. Suplantação da
pensenidade pessoal medíocre.
Neologia. As 3 expressões compostas superação da autopensenidade medíocre, superação esboçante da autopensenidade medíocre e superação avançada da autopensenidade medíocre são neologismos técnicos da Autorrecinologia.
Antonimologia: 1. Manutenção da autopensenidade medíocre. 2. Conservação do padrão pensênico medíocre. 3. Sustentação do pensene pessoal mediano.
Estrangeirismologia: o up to date conquistado; o upgrade dos ortopensenes; o downgrade dos patopensenes; o principium prioritarius.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reciclagem existencial.
Coloquiologia: o ato de parar para pensar; o alerta imperativo pense grande.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Medíocres. Os Seres Humanos medíocres ignoram os Seres Humanos gênios”.
2. “Mediocridade. A conscin intermissivista medíocre é aquela que não consegue se
avaliar e se inserir racionalmente nas etapas da Escala Evolutiva da Consciência”.
II. Fatuística
Pensenologia: a superação da autopensenidade medíocre; o holopensene pessoal cosmoético do reciclante; os recexopensenes; a recexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade
qualificada; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;
a pensenidade cosmoética auxiliando na dissolução de conflitos; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o preenchimento da planilha Pensenograma; o carregamento da pensenidade no pen; o esforço na compreensão da manifestação pensênica alheia; a vontade de assistir as consciexes assediadoras promovendo a superação da pensenidade medíocre; o compromisso com o novo patamar pensênico; a interassistência extrafísica promovida pela autoqualificação pensênica; a pensenidade assistencial atratora das consciexes amparadoras; a retidão pensênica diante das imaturidades alheias; a pensenização traforista trazendo
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bons resultados; o autocontrole pensênico; a busca da imperturbabilidade do ser desperto perante
holopensenes desequilibrados; os pensenes podendo afetar a realidade; os somatopensenes; a somatopensenidade; a fisionomia refletindo a autopensenidade; a liberação pensênica da autovitimização proveniente de trauma; o autossabotador sendo autor, diretor e divulgador dos próprios patopensenes; a ortopensenidade profilática na evitação de intrusões pensênicas; os egopensenes;
a egopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; a autodepuração paulatina da autopensenidade; a manutenção da pensenidade hígida em prol da interassistência aos compassageiros evolutivos.
Fatologia: a disponibilidade assistencial na superação da mediocridade frente à tarefa do
esclarecimento; a elevação do padrão cosmoético permitindo atuação na condição de amparador;
a autoridade moral alcançada pelas reciclagens existenciais facilitadoras nas atuações interassistenciais; o trafor atuante deixando em desuso o trafar; os conflitos interconscienciais do assistente, por vezes sem motivo, frente à demanda assistencial; o ato de olhar o mal sem aumentar
o mal; a emergência na superação dos conflitos íntimos para o início da tenepes; a escolha pela
felicidade; a reverberação das reciclagens pessoais intraconscienciais no grupocarma; a tagarelice
mental; a atenção para com demandas evolutivas pessoais; o investimento no desenvolvimento da
tridotação consciencial (parapsiquismo, intectualidade e comunicabilidade); a postura questionadora mentalsomática diante dos conflitos; a autoimunização contra a manifestação mental medíocre por meio da autopesquisa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência tarística pelas bioenergias; a dificuldade em assistir consciexes com padrão patológico semelhante ao
do assistente, evidenciando a necessidade de reciclagem; a conexão mais frequente com o amparo
extrafísico por meio dos trafores; a assistência multidimensional pelo trabalho com as energias;
a troca do egoísmo antiassistencial pela gratidão às consciências em múltiplas dimensões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo questionamento-intencionalidade; o sinergismo lucidez
intraf sica‒lucidez extraf sica; o sinergismo potencialidade coerente‒aplicação cosmoética.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupocármica oportunizando a interassistência pensênica; o princípio do exemplarísmo pessoal (PEP); o princípio cosmoético de acontecer o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do padrão homeostático de referência; a técnica da atribuição de
3 qualidades (valorização do assistido); a técnica dos talentos pessoais vivenciados; a técnica da
checagem holossomática.
Voluntariologia: o voluntariado na condição de retribuição aos aportes recebidos;
o voluntariado auxiliando na construção do vínculo consciencial; o voluntariado interassistencial propiciando a qualificação pensênica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Pacificarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos da gratidão; o efeito da organização da agenda pessoal na promoção da liberação pensênica; o efeito das palavras no pensene.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da eliminação das autojustificativas para a existência dos patopensenes; a criação das neossinapses pelo gerenciamento dos elementos componentes do pensene; a reciclagem dos autestigmas gerando neossinapses ortopensênicas; a formação de neossinapses oriundas da atuação na assistência multidimencional.
Enumerologia: a assunção do autodinamismo neofílico; a assunção da responsabilidade
recinológica; a assunção da autoconfiança cognitiva; a assunção do autoparapsiquismo interas-
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sistencial; a assunção dos autotrafores proexogênicos; a assunção dos pensenes cosmoéticos;
a assunção da inteligência evolutiva (IE).
Binomiologia: o binômio iniciativa-acabativa na qualificação pensênica; o binômio
apreciação-gratidão; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação recomposição-reconciliação eliminando retropensenes patológicos.
Crescendologia: o crescendo ignorância-conhecimento-polimatia; o crescendo autopensenidade simplória–autopensenidade complexa.
Trinomiologia: o trinômio ortopensene-desassédio-interassistência; o trinômio qualificação do pensamento–qualificação do sentimento–qualificação da energia.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio admiração-inspiração-conquista-autorrealização.
Antagonismologia: o antagonismo admiração / inveja; o antagonismo reclamação
/ gratidão; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Politicologia: os regimes políticos manipuladores; a paraconviviocracia; a lucidocracia;
a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis evolutivas; a lei de causa e efeito; a lei do livre arbítrio.
Filiologia: a autopesquisofilia; a reeducaciofilia; a reciclofilia; a coerenciofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a profilaxia da decidofobia; a superação da estigmatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da
insegurança.
Maniologia: a superação da mania de vitimização; o ato de abrir mão da mania de controle; a eliminação da mania de pensar mal de si; a evitação da mania de empurrar com a barriga.
Mitologia: o mito da pensenização secreta.
Holotecologia: a recexoteca; a pensenoteca; a volicioteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a energossomatoteca; a proexoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecinologia; a Autopensenologia; a Voliciologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Somatologia; a Energossomatologia;
a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cética-otimista-cosmoética (COC); a conscin hígida;
a conscin parapsíquica; a conscin mentalsomática.
Masculinologia: o ex-medíocre; o atrator ressomático; o acoplamentista; o agente
retrocognitor; o atacadista consciencial; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o consciencioterapeuta; o conscienciólogo; o conscienciômetra o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reciclante existencial; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o projetor consciente; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o verbetólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a ex-medíocre; a atratora ressomática; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista;
a compassageira evolutiva; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencioterapeuta;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a reciclante existencial; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
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a tenepessista; a projetora consciente; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: superação esboçante da autopensenidade medíocre = o ato de pensar,
sentir e agir a favor de única conscin, diminuindo o egocentrismo; superação avançada da autopensenidade medíocre = o ato de pensar, sentir e agir a favor de todas as consciências, suplantando o egocentrismo.
Culturologia: a cultura da autorreciclogenia.
Autenfrentamentologia. Sob a ótica da Autorrecinologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 variáveis evolutivas e as consequentes ações passíveis de serem praticadas pela
conscin na superação da autopensenidade medíocre:
01. Autofortalecimento: eleger hábitos sadios; investir na intelectualidade parapsíquica; manter a invulgaridade.
02. Autopesquisa: utilizar os instrumentos evolutivos da Autoconscienciometria, Projeciometria e Consciencioterapia na autavaliação pesquisística.
03. Autorganização: abrir espaço mental produtivo ao optar por fazer já o possível de
ser feito agora; ter disciplina suficiente para atuar com disponibilidade pensênica assistencial.
05. Coragem: optar pelo autenfrentamento frente aos incômodos com coragem; aprofundar o conhecimento das questões passíveis de causar medo.
06. Cosmoética: manifestar com cosmoética os autopensenes em todas as situações.
07. Domínio energético: aumentar a capacidade de acoplamento, assim e desassim; inserir a prática energética na condição de hábito no dia a dia; fazer autavaliação energética de modo rotineiro.
08. Equilíbrio holossomático: ampliar o código pessoal de Cosmoética com novas
cláusulas desafiadoras, aumentando a homeostase pessoal.
09. Intencionalidade: avaliar a qualidade das automanifestações e da intencionalidade.
10. Interassistência: oportunizar a assistência e facilitar o rapport com amparadores;
priorizar os compromissos interassistenciais evolutivos, de modo a alcançar o completismo proexológico.
11. Profilaxia: manifestar o melhor pensene possível para cada situação; agir com
o mentalsoma e não por impulso; atentar para os possíveis ganhos secundários nas condutas pensênicas.
12. Reconciliação: aproveitar ao máximo as oportunidades de reconciliação na intrafísicalidade e obter a liberação pensênica necessária para atuar com o policarma.
13. Teática: vivenciar com autodeterminação o paradigma consciencial diuturnamente.
14. Universalismo: assistir o outro sem distinção ou preconceitos.
15. Vontade: superar travões estagnadores por meio da autoderterminação inteligente
a favor da evolução.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a superação da autopensenidade medíocre, indicados para
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem da oportunidade: Autolucidologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
05. Autoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
08. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
09. Chulopensenidade: Patopensenologia; Nosográfico.
10. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
11. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
12. Ideia resgatogênica: Interassistenciologia; Neutro.
13. Maturidade holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
14. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A AUTOPESQUISA LÚCIDA, CONTINUADA, AMPLIFICA
O AUTODISCERNIMENTO INTERASSISTENCIAL E IMPULSIONA A ACELERAÇÃO DA AUTEVOLUÇÃO, PREDISPONDO
A SUPERAÇÃO DA AUTOPENSENIDADE MEDÍOCRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece em si alguma autopensenidade medíocre a suplantar? Em caso afirmativo, quais estratégias de superação pretende utilizar?
Filmografia Específica:
1. Premonições. Título Original: Premonition. País: EUA. Data: 2007. Duração: 96min. Gênero: Drama,
Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mennan Yapo.
Produção: Ashok Amritraj, & Jon Jashni, & Adam Shankman, & Jennifer Gibgot, & Sunil Perkash. Elenco: Sandra
Bullock, & Julian McMahon, & Nia Long, & Kate Nelligan, & Amber Valletta, & Courtney Taylor Burness, & Shyann
McClure, & Marc Macaulay, & Jude Ciccolella, & Mark Famiglietti, & Peter Stormare. Roteiro: Bill Kelly. Distribuidora: TriStar Pictures, & Metro-Goldwyn-Mayer. Produção: Hyde Park Entertainment, Offspring Entertainment. Sinopse:
Linda Hanson (Sandra Bullock) e Jim vivem tranquilamente com as duas filhas em casa no subúrbio. Tudo mudará quando o xerife do condado informar a morte de Jim em acidente. Linda deverá descobrir a realidade dos contecimentos na
própria mente e como evitar a dessestruturação da própria família pela manifestação responsável.
2. A presença. Título Original: The Presence. País: EUA. Data: 2010. Duração: 1h27. Gênero: Terror. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção & Produção: Thomas Carter.
Elenco: Mira Sorvino, & Shane West, & Justin Kirk, & Tony Curran, & Muse Watson, & Deobia Oparei. Produção Executiva: Daniel Myrick & Mira Sorvino. Roteiro: Tom Provost. Distribuidora: Lionsgate. Produção: Sturn Films. Sinopse: escritora (Mira Sorvino) se muda para cabana distante da sociedade querendo paz para escrever romance. No entanto,
a casa é assombrada por consciência extrafísics passando a perseguir a escritora e influenciando com que tenha comportamentos estranhos. A mulher é surpreendida pela visita do próprio noivo (Justin Kirk), cuja presença cria obsessão ainda
maior. Perseguida, limites entre a sanidade e a loucura da escritora confundem-se.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800p.; Vol.
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 1.032 e 1.033.
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ebgrafia Específica:
1. Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); Planilhas de Autopesquisa / Pensenograma;
coordenador Flávio Buononato; disponível em: <http:// www.icge.org.br/wordpress/?page_id=1385>; acesso em:
15.05.2018.

C. C. P.
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SUPERDOTAÇÃO SOMÁTICA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A superdotação somática é a condição pessoal da conscin, homem ou mulher, possuidora de corpo humano, androssoma ou ginossoma, com saúde física e equilíbrio homeostático acima da média da população humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo super procede do idioma Latim, super, “sobre; em cima de; por
cima de; além de; acima de; durante; a respeito de; por meio de; em cima; por cima; além disso;
sobremodo; demais”. O vocábulo dotar deriva também do idioma Latim, dotare, “dotar”. Apareceu no Século XIV. A palavra dotação surgiu no Século XV. O termo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Superdotação corporal. 2. Superdotação física.
Neologia. As 3 expressões compostas superdotação somática, superdotação somática
autoconsciente e superdotação somática inconsciente são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Superdotação parapsíquica. 2. Superdotação cultural.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o know-how evolutivo máximo;
o curriculum vitae maximum; o tour de force evolutivo; o background experiencial acumulado
pelos long lived evolutivos; os elders evolutivos; a seniority; o lifetime.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade somática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Superdotação exige superreflexão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade autoconsciente quanto à evolução
consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; a agilidade pensênica incomum.
Fatologia: a superdotação somática; o corpo humano sadio; a autopredisposição somática sadia; o supercorpo humano; a inteligência corporal superior; a capacidade excepcional para
realizar certas tarefas físicas e / ou intelectuais; o talento notável; as altas habilidades; a destreza
motora; a intelectualidade prodigiosa; a criticidade apurada; a criatividade invulgar; o vigor físico
extraordinário; a dinâmica fisiológica otimizada; a harmonia orgânica avançada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Paragenética forte capaz de atuar na constituição somática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin; o sinergismo da vitalidade holossomática; o sinergismo macrossoma-paramicrochip; o sinergismo
limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo intensidade existencial–autorrentabilidade evolutiva; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na identificação e compreensão dos paradoxos; o sinergismo evolutivo intra e extraconsciencial; o sinergismo plurivalência perceptiva–plurivalência atributiva–plurivalência paraperceptiva; o sinergismo conjugação sensorial–coativação atributiva–composição parapsíquica.
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Principiologia: o princípio de intencionar o melhor para todos; o princípio da evolução
interassistencial; o princípio dos fins não justificarem os meios; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princ pio do “se algo não serve,
não adianta fazer maquilagem”; o princípio da descrença omniquestionador; o princípio da natureza consciencial polissêmica; o princípio da relevância cognitiva dos fatos e parafatos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio de somas consecutivos.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente aplicando bem o próprio soma; as pesquisas tecnológicas em busca da produção artificial da superdotação somática; a Paratecnologia
para a constituição de macrossoma e paramicrochip.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos da educação familiar, escolar e cultural no florescimento das
genialidades pessoais.
Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-dessoma.
Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio intelectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio esforço-sucesso; o binômio pensar grande–executar bem; o binômio conscin-problema–conscin-solução.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autossobrevida-longevidade; a interação autossobrevida-gênero; a interação autossobrevida–peso
corporal; a interação autossobrevida–doenças coexistentes; a interação autossobrevida–saúde
psíquica; a interação autossobrevida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida; a interação vida material–longevidade pessoal produtiva.
Trinomiologia: o trinômio alimentação equilibrada–exercícios físicos–sono reparador.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia
Humana; o antagonismo vigor / falência; o antagonismo sintomas perceptíveis / sintomas silenciosos; o antagonismo danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo falência parcial
dos órgãos / falência geral dos órgãos (dessoma).
Paradoxologia: o paradoxo da conscin sadia sem produtividade evolutiva.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a somatofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia;
a cosmoeticofilia; a conscienciofilia.
Mitologia: o mito do super-homem.
Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; a ergonomoteca; a macrossomoteca; a evolucioteca; a educacioteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Cerebrologia; a Cerebelologia;
a Psicomiologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Biologia; a Imunologia; a Macrossomatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens superdotator; o Homo sapiens instrumentalis; o Homo
sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: superdotação somática autoconsciente = a condição pessoal da conscin,
homem ou mulher, lúcida quanto ao fato de possuir corpo humano, androssoma ou ginossoma,
com saúde física e equilíbrio homeostático, acima da média da população humana, com o objetivo evolutivo interassistencial; superdotação somática inconsciente = a condição pessoal da conscin, homem ou mulher, ignorante quanto ao fato de possuir corpo humano, androssoma ou ginossoma, com saúde física e equilíbrio homeostático, acima da média da população humana, empregando desleixadamente os próprios potenciais e desperdiçando as oportunidades evolutivas.
Culturologia: a Cultura da Somatologia; a Paracultura da Macrossomatologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 características básicas da condição da superdotação somática, seja quanto ao homem (androssoma) ou quanto à mulher (ginossoma):
1. Ambidestrismo: a versatilidade; a polivalência; a psicomotricidade; a Cerebelologia.
2. Atenção dividida: os sentidos físicos aguçados; a percuciência; a Cosmovisiologia.
3. Dicionário cerebral analógico: a associação de ideias; a polimatia; a Lexicologia.
4. Doação: o tipo de doador universal de sangue; o ectoplasta; a Interassistenciologia.
5. Macrossoma: a autorregeneração; a predisposição à proéxis; a Macrossomatologia.
6. Saúde: a condição homeostática dos sistemas e órgãos do soma hígido; a Imunologia.
7. Taquipsiquismo: a taquirritmia; a instantaneidade consciencial; a Eficienciologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a superdotação somática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
03. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
04. Comando exterior: Somatologia; Neutro.
05. Conscin polissêmica: Somatologia; Neutro.
06. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
07. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
08. Incompatibilidade intersomática: Somatologia; Neutro.
09. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
10. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
11. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
12. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
13. Soma: Somatologia; Neutro.
14. Técnica da sesta: Somatologia; Homeostático.
15. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

QUEM APLICA CORRETAMENTE A CONDIÇÃO DA SUPERDOTAÇÃO SOMÁTICA, EM PROL DA INTERASSISTENCIALIDADE EVOLUTIVA, EM GERAL RECEBE O MACROSSOMA PROEXOLÓGICO NA PRÓXIMA EXISTÊNCIA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, dispõe da condição da superdotação somática?
Você já tem macrossoma?
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SUPERESTIMAÇÃO PONTUAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A superestimação pontual é a reação silenciosa, intraconsciencial, soliloquial e crítica de autassédio, com ou sem heterassédio interconsciencial, gerada pela incidência da
vivência intensiva e temporária de determinada autopensenidade sobre pensene específico, superdetalhado e supervalorizado, como se fosse megavalor absoluto, monopolizador, sobrepairando
na vida da conscin imaginativa, por curto período, no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo super procede do idioma Latim, super, “sobre; em cima de; por
cima de; além de; acima de; durante; a respeito de; por meio de; em cima; por cima; além disso;
sobremodo; demais”. O vocábulo estimação vem do mesmo idioma Latim, aestimatio, “estimação”, e este de aestimare, “fixar o preço ou o valor de; apreciar; avaliar; estimar em; fazer caso
de; ter em conta de; estimar; ser de opinião de; pensar; julgar”. Surgiu no Século XIII. O termo
pontual provém do idioma Francês, ponctuel, “preciso; exato”, derivado do idioma Latim Medieval, punctualis, “que vai ao ponto”, e este do idioma Latim, punctum, “ponto”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Sobrestimação pontual. 02. Superestima pontual. 03. Exaltação autopensênica. 04. Crise imaginativa. 05. Surto de imaturidade. 06. Superestimação temporária.
07. Supervalorização momentânea. 08. Sobrevalorização pontual. 09. Sobrevalorização imaginativa. 10. Sobrevalorização efêmera.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo superestimação: superestima; superestimada; superestimado; superestimar.
Neologia. As 4 expressões compostas superestimação pontual, superestimação pontual
mínima, superestimação pontual mediana e superestimação pontual máxima são neologismos
técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Autopensenização sadia. 02. Análise racional. 03. Imaginação
criativa. 04. Raciocínio factualístico. 05. Autodiscernimento pontual. 06. Antiapriorismose.
07. Intelecção lógica. 08. Dissecção analítica. 09. Simulcognição. 10. Antiobcecação.
Estrangeirismologia: os raciocínios a priori.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à análise racional dos fatos e parafatos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da esquizopensenidade; o desvio patológico da autopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a superestimação pontual; a exacerbação pontual de certa realidade, fato ou
evento; a autopensenidade carregada no sen; o clímax da exaltação comocional; a manifestação
superpoderosa da imaginação sobre a racionalidade; o empenho deformante da ilogicidade sobre
os fatos do momento; o drama íntimo, angustiante, perturbando a conscin por curto espaço de
tempo; a potencialização dramática das probabilidades quanto aos fatos em andamento; a anomalia emocional; a ectopia emocional; as influências do subcérebro emocional; o apocalipsismo;
o baratrosferismo; o catastrofismo; o derrotismo; a sinistrose; o antidiscernimento silencioso;
a crise psicótica intraconsciencial não testemunhada por nenhum ser humano; a vivência da vida
inteira em meia hora; o alívio posterior depois à crise de angústia; o autorreconhecimento da força
da própria imaginação sobre o autodiscernimento; a autovergonha quanto ao fato íntimo de exa-
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gero emocional da tempestade em copo-dágua sobre o qual nenhum ser humano testemunhou;
o sofrimento em função de falso alarme; a falta da Higiene Mental.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o heterassédio momentâneo intenso; a ignorância
quanto à autoparaperceptibilidade; o oportunismo aproveitado pelos assediadores extrafísicos nas
crises de superestimação pontual; o constrangimento íntimo da conscin, posterior à crise, perante
os amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença como agente imunitário das interferências interconscienciais extrafísicas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da atração dos afins; a teoria da assedialidade interconsciencial;
a teoria da robéxis; a teoria da fôrma holopensênica pessoal.
Tecnologia: a técnica da linearidade da autopensenização.
Voluntariologia: o voluntário da CCCI acompanhado pelo AVA.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito da imaturidade consciencial; os efeitos constrangedores das pensenidades infelizes.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos; a necessidade das
neossinapses da imperturbabilidade.
Ciclologia: o ciclo ansiedade-impulsividade-precipitação.
Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia.
Crescendologia: o crescendo emocional da formiga transformada em elefante.
Trinomiologia: o trinômio achismo-chutometria-semancol danificado.
Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Paradoxologia: o paradoxo do excesso de pensamentos inúteis sobrecarregando o cérebro vazio de construtividade; o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a vulgocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a fantasiofilia; a gurufilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a nostomania; a monomania; a nosomania; a patomania.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);
a síndrome da prospectiva trágica.
Maniologia: a fracassomania; a flagiciomania; a megalomania.
Mitologia: as influências mitológicas baratrosféricas milenares.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a idiotismoteca; a apriorismoteca; a patopensenoteca; a criticoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Psicossomatologia;
a Autassediologia; a Autodesviologia; a Instintologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens superaestimator; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens infantilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: superestimação pontual mínima = a crise de reação emocional, silenciosa, intraconsciencial, patológica, gerada por algum entusiasmo juvenil; superestimação pontual
mediana = a crise de reação emocional, silenciosa, intraconsciencial, patológica, gerada por alguma expectativa, ansiedade ou insegurança; superestimação pontual máxima = a crise de reação
emocional, silenciosa, intraconsciencial, patológica, gerada por autassédio acompanhada pela intrusão ou heterassédio de consciex ou consciexes, podendo acarretar até depressão posteriormente.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 categorias de superestimações pontuais, íntimas, silenciosas, patológicas:
1. Ansiedade. A legítima preocupação, na sala de espera do setor de pronto-socorro do
hospital, de alguém aguardando o resultado do atendimento médico da pessoa querida recém-acidentada.
2. Entusiasmo. O entusiasmo durante a leitura do calhamaço técnico reconhecido, depois de ler todo o texto, como sendo, de resto, infantil e exacerbado, sem razão nenhuma lógica
de ser.
3. Espera. A espera angustiante por alguém muito estimado e, em razão de contratempo
de última hora, atrasado ao encontro marcado do jantar.
4. Paixão. O momento do ápice de certa paixão amorosa da jovem, extinta depois do
surto comocional de imaturidade.
5. Paternidade. O momento de espera do futuro pai, na sala de espera da maternidade,
pelo parto da esposa do primeiro filho em andamento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a superestimação pontual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
07. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
08. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
09. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
10. Trafalismo: Evoluciologia; Homeostático.
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A CRISE AGUDA DA SUPERESTIMAÇÃO PONTUAL
É SUSCETÍVEL DE OCORRER COM QUALQUER CONSCIN,
CONTUDO PODE SER CURADA, EM DEFINITIVO, POR
QUEM BUSCA DISCERNIR AS PRÓPRIAS EMOÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já sofreu alguma crise de supestimação pontual?
Por qual razão?
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SUPEREXATIDÃO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A superexatidão é a qualidade aprimorada da exatidão máxima possível da
manifestação, postura ou ato da conscin lúcida pesquisadora sobre alguma coisa, conteúdo ou natureza da realidade, pararrealidade, fato, parafato, fenômeno ou parafenômeno.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo super vem do idioma Latim, super, “sobre; em cima de; por cima
de; além de; durante; a respeito de; por meio de”. O termo exatidão deriva também do idioma Latim, exactus, “expulso; lançado fora; terminado; concluído; perfeito”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Superexatibilidade. 2. Superacurácia. 3. Ultraprecisão.
Neologia. As duas expressões compostas superexatidão de principiante e superexatidão
de veterano são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Inexatidão. 2. Inacurácia. 3. Imperfectividade. 4. Imperfectibilidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene do autodiscernimento; a assinatura autopensênica; a retilinearidade da autopensenização; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a superexatidão; a ultraprecisão; o ultrarrefinamento pesquisístico; os trabalhos de alta resolução; a superadequação; a pontualização; a hiperacuidade; o taquipsiquismo;
o macrossenso; a ambiguidade mínima; a dissecção das ocorrências; o megafoco da pesquisa;
o pico máximo dos achados; a microscopia; o micrótomo; o raio laser; o grau máximo de excelência; a incorruptibilidade.
Parafatologia: a paraperceptibilidade pessoal; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Enumerologia: a associação das ideias; a convergência dos afins; a confluência dos focos; o entrecruzamento dos achados; o epicentrismo dos argumentos; a pontualização do megalocus; a explicitação da ideia-base.
Binomiologia: o binômio cosmovisão-megalocus.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação.
Antagonismologia: o antagonismo especialismo / generalismo.
Politicologia: a etnocracia.
Filiologia: a cogniciofilia.
Holotecologia: a superlativoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Comunicologia; a Nanotecnologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Holotecologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin atacadista consciencial; o ser desperto.
Masculinologia: o profissional; o técnico; o pesquisador; o sistemata; o intermissivista;
o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a profissional; a técnica; a pesquisadora; a sistemata; a intermissivista;
a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: superexatidão de principiante = a condição da superacurácia da forma,
contudo tão somente com dados argumentativos mínimos; superexatidão de veterano = a condição da superacurácia da forma e do conteúdo (Conformática), com o máximo de dados argumentativos.
Imperfecciolândia. Com base na Intrafisicologia, a perfeição é impraticável nesta dimensão da Imperfecciolância, contudo o detalhismo e a exatidão são exequíveis na condição de
técnicas avançadas da consciência lúcida evidenciando aproximações simples da perfeição não
utópica, mas pragmática.
Começo. Em concordância com a Parapercepciologia, onde acaba a exatidão física da
Matemática e do cérebro, começa a realidade virtual, multidimensional, da consciência, paradoxalmente muito mais concreta para si mesma a partir do mentalsoma e do paracérebro.
Taxologia. Dentro do universo da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 aplicações diversificadas decorrentes do emprego da superexatidão imposta às abordagens nas hetero e autopesquisas, em geral, da conscin lúcida:
01. Acabativa: quando se deseja caprichada.
02. Ajustamento: quando avançado e útil.
03. Conclusão: aprimorada com rigor lógico.
04. Correção: quando se deseja esmerada.
05. Descrição: quando se deseja irretocável.
06. Detalhamento: válido e aplicativo.
07. Esmero: quando se deseja apurado e exemplar.
08. Fidedignidade: factualística.
09. Justeza: quando se deseja praticamente absoluta.
10. Minuciosidade: quando se faz indispensável.
11. Plenitude: quando se deseja a mais produtiva possível.
12. Precisão: quando se faz necessária.
Vantagens. No contexto da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 recursos vantajosos do emprego da superexatidão na abordagens às coisas ou ao Cosmos:
1. Argumentologia: potencializa a força da argumentação na Refutaciologia.
2. Autopesquisologia: desenvolve a precisão dos dados de pesquisa.
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3. Comunicologia: amplia a capacidade de comunicação na Infocomunicologia.
4. Conformática: enriquece o conteúdo através da forma exata.
5. Cosmovisiologia: expande os detalhes da cosmovisão pessoal da Cosmoconscienciologia.
6. Discernimentologia: intensifica o nível do autodiscernimento teático.
7. Inventariologia: qualifica a quantidade dos artefatos do saber acumulados na Holotecologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a superexatidão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
06. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
11. Nuança: Experimentologia; Neutro.
12. Sistemata: Experimentologia; Neutro.

A CONSCIN LÚCIDA NÃO CHEGA À SUPEREXATIDÃO
QUANDO SE VITIMIZA COM A IMATURIDADE, A INEXPERIÊNCIA, A PREGUIÇA MENTAL, O ANSIOSISMO OU
O AÇODAMENTO PARA CONCLUIR A AUTOPESQUISA.
Questionologia. Em qual trabalho você apresentou a maior exatidão nos informes de esclarecimento? Hoje é possível enriquecer o antigo contexto?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo: Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 331.
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 265 e 612.
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SUPORTE EXPRESSIVO TARÍSTICO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O suporte expressivo tarístico é o recurso auxiliar de natureza comunicativa empregado pela consciência assistente, intra ou extrafísica, com intenção de desencadear, acelerar ou intensificar a compreensão racional dos assistidos acerca do conteúdo sendo veiculado
durante o exercício da tarefa do esclarecimento.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo suportar vem do idioma Latim, supportare, “levar de baixo para cima; transportar subindo; acarretar; servir de apoio; ter em mão”. Surgiu no Século XIII.
O termo 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. A palavra tarefa provém do idioma
Árabe, tariha, “quantidade de trabalho imposto a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar;
impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo
es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O vocábulo claro procede
do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII.
O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de
verbos. O termo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Recurso expressivo tarístico. 2. Subsídio comunicativo parapedagógico. 3. Expressão paradidática tarística.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo suporte: insuportável; maxissuporte; omnissuporte; suportabilidade; suportação; suportada; suportado; suportador; suportadora; suportar; suportável.
Neologia. As 4 expressões compostas suporte expressivo tarístico, suporte expressivo
tarístico gestual, suporte expressivo tarístico verbal e suporte expressivo tarístico escrito são
neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Expressão comunicativa ordinária. 2. Chavão pedagógico. 3. Lugar-comum didático. 4. Expressão rebarbativa. 5. Histrionismo evitável.
Estrangeirismologia: o modus operandi personalíssimo do assistente; o know-how,
o savoir-faire e a Sachkenntnis corroborando o êxito das tarefas assistenciais; os mnemonic gaps
preenchidos pelas partículas expletivas; a ocorrência sincrônica do lapsus linguae; a importância
dos feedbacks; a tool box de exemplos esclarecedores; o respeito ao attention span do assistido;
a evitação do argumentum ad verecundiam (magister dixit).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao impacto tarístico dos recursos expressivos e comunicativos.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Gesto: palavra muda. Repetição também ensina. Evitemos alusões religiosas. Há monossílabos plurivalentes. Palavras são instrumentos. Silêncios também esclarecem. Toda palavra importa.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Amparador. Todo amparador extrafísico tem os ganchos ou bordões comunicativos, interassistenciais, pessoais”.
2. “Histrionismo. O histrionismo, quando didático e tarístico, não apela para as lágrimas”.
3. “Mote. Um mote, ou bordão, pode se tornar cacoete pessoal”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência comunicativa; os anciropensenes; a anciropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didac-
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topensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os
lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; a corretude gramatical e o esmero vocabular corroborando a retilinearidade
pensênica.
Fatologia: o suporte expressivo tarístico; o ferramental paradidático; a mensagem assistencial codificada na medida da necessidade do assistido; o equacionamento harmônico entre conteúdo e forma; a postura antidoutrinária; o dicionário assistencial do agente da tares; a erudição
e o poliglotismo ampliando a capacidade de argumentação lógica; a irreverência ao lado da erudição; a gíria proveitosa; os coloquialismos; o impacto dos vocábulos sesquipedais; a dicção esmerada; a eufonia; a entonação justa impressa à fala, sem intenção de convencer ou impor; o vácuo
interlocutório dando azo à reflexão; as casuísticas pessoais enquanto ganchos didáticos; o silêncio
no lugar do gesto; o gesto no lugar da palavra; a quironomia; as analogias elucidativas; o estilo de
comunicação personalíssimo distinguindo inequivocamente o assistente; as idiossincrasias e vícios propositais de linguagem rememorados pelo assistido; a caligrafia ao quadro refletindo e inspirando organização e higidez; as convenções gráficas textuais do escritor; os recursos tipográficos veiculando conteúdos subliminares; a indexação da gescon evidenciando a priorização do
autor; a escolha dos apêndices e das citações mais esclarecedores.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inspiração paradidática proporcionada pelo amparo extrafísico de função durante o exercício da tares; os aportes
da equipex paradidática viabilizados pela extensão do dicionário cerebral do assistente; o recurso
assistencial sob medida, captado da energosfera do assistido; o vazio na interlocução preenchido
pela informação das energias conscienciais (ECs); a sinalética energética e parapsíquica do assistente chancelando as escolhas vernaculares; o vocábulo enquanto senha retrocognitiva; as expressões servindo de iscas ideativas resgatogênicas; a potencialização retromnemônica através dos estrangeirismos, em especial os latinismos; as disciplinas parapedagógicas no curriculum do Curso
Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo palavra adequadamomento certo; o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração; o sinergismo gesto-palavra; o sinergismo assistirser assistido.
Principiologia: o princípio de o mais experiente ensinar ao menos experiente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio tarístico de priorizar a assistência em detrimento
do conteúdo.
Codigologia: o código linguístico pessoal; os códigos de comunicação.
Tecnologia: a técnica do saber falar no momento, lugar, testemunha, palavra e modo de
inflexão certos; a técnica de guardar silêncio no momento exato; a técnica da mudança pacífica
e instantânea do bloco de automanifestações; a técnica do entrelinhamento; a técnica da evitação
das palavras desnecessárias; a técnica do acoplamento áurico; a técnica da Impactoterapia Cosmoética.
Voluntariologia: as oportunidades assistenciais multiplicadas pelo voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradidaticologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos da corretude e da incorretude gramaticais sobre a personalidade
da mensagem assistencial; o efeito reflexogênico da pergunta do dia na palestra ou na aula;
o efeito potencializador do poliglotismo sobre a interassistencialidade.
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela assimilação dos neologismos conscienciológicos.
Ciclologia: o ciclo preparação-exposição-feedback na transmissão de conteúdos tarísticos em aula ou palestra; o ciclo escuta-reflexão-pronunciamento.
Enumerologia: o silêncio tarístico; o histrionismo tarístico; o gesto tarístico; a abreviatura tarística; a interjeição tarística; o neologismo tarístico; o adágio tarístico. A evitação da
amimia; a evitação da grandiloquência; a evitação da perífrase; a evitação do eufemismo; a evitação da auxese; a evitação da cacofonia; a evitação da palavra envilecida.
Binomiologia: o binômio irreverência-derrogação; o binômio histrionismo-expressividade; o binômio poliglotismo-assistencialidade.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação erudição-ortopensenidade.
Crescendologia: o crescendo palestra-aula-curso; o crescendo artigo-livro-megagescon; o crescendo linguagem coloquiallinguagem técnicalinguagem tarística.
Trinomiologia: o trinômio pausa-gesto-verbo.
Antagonismologia: o antagonismo suporte expressivo tarístico / suporte comunicativo
ordinário; o antagonismo verborragia / interlocução tarística; o antagonismo erudição / esnobismo; o antagonismo regionalismo / provérbio mundial; o antagonismo especialismo / generalismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o silêncio poder ser tão esclarecedor quanto a palavra;
o paradoxo de a incorretude gramatical poder ser preferível à corretude; o paradoxo de o recurso assistencial surgir da própria fala do assistido.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a poliglotofilia; a neofilia; a culturofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a erudiciofilia; a mentalsomatofilia.
Fobiologia: a cacofonofobia; a logofobia; onomatofobia; a verbofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da imitação.
Maniologia: a mania de repetir ad nauseam, durante aula ou exposição tarística, as palavras processo e questão; a mania de usar argumentos de autoridade.
Holotecologia: a aforismoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a comunicoteca; a culturoteca; a argumentoteca; a idiomaticoteca; a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Conformática; a Conviviologia; a Dialética; a Interassistenciologia; a Neologia; a Orismologia; a Priorologia; a Refutaciologia; a Taristicologia; a Terminologia; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça interassistencial multidimensional.
Masculinologia: o acoplamentista; o energicista; o sinergicista evolutivo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o reeducador; o epicon
lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o voluntário; o assistente; o docente de Conscienciologia; o autor de gescon.
Femininologia: a acoplamentista; a energicista; a sinergicista evolutiva; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a reeducadora; a epicon
lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-
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dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a voluntária; a assistente; a docente de Conscienciologia; a autora de gescon.
Hominologia: o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens taristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: suporte expressivo tarístico gestual = o traduzido em expressão corporal
visível; suporte expressivo tarístico verbal = o expresso em palavra audível; suporte expressivo
tarístico escrito = o grafado em gescons conscienciológicas.
Culturologia: a cultura da criticidade; a cultura da Reeducaciologia; a cultura da docência conscienciológica; o choque cultural inevitável do paradigma consciencial.
Taxologia. Consoante a Taristicologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos 21 categorias de suportes expressivos, com respectivos exemplos, passíveis de serem empregados pela
conscin, homem ou mulher, no exercício da tarefa do esclarecimento:
01. Abreviaturas: fazer o EV; promover a MBE; levar para a tenepes.
02. Aforismos:  Saber reprimir 1 minuto de cólera é economizar 1 século de arrependimento.
03. Anedotas cosmoéticas: o paravexame vivenciado pelo projetor lúcido ao tomar por
morfopensene patológico a amparadora extrafísica exibindo paravisual propositalmente feio.
04. Associações ideativas: o binômio conteúdo-forma; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
05. Bordões:  Cadê o livro? Cadê o verbete?
06. Casuísticas: a narrativa acerca da hiperacuidade do ser desperto, na dimensão intrafísica, ao perceber 3 consciexes imperceptíveis entre si.
07. Coloquialismos: o negocinho evolutivo; nem toda verdade é sempre doce de leite.
08. Convenções tipográficas: fontes, tamanhos, formas e cores com significados específicos, mantidos coerentemente ao longo de todo o texto da gescon escrita.
09. Especialidades: os nomes inusitados dos diversos ramos de conhecimento conscienciológico, como Megassinergismologia e Omniconvergenciologia.
10. Estrangeirismos: o locus minoris resistentiae.
11. Exortações: as frases de incentivo e alerta, durante as práticas energéticas.
12. Expressões derrogatórias: as dermatologias da consciência, cognominando certas
práticas terapêuticas alternativas (florais de Bach, cristaloterapia, cromoterapia).
13. Histrionismos: o ato de franzir as sobrancelhas face a colocações anticientíficas.
14. Irreverências: a banana technique.
15. Logotipos: o Projeciolino; os logotipos das ICs.
16. Megapensenes trivocabulares:  Saibamos admirar discordando.
17. Movimentos: a oscilação manual vertical conjunta, significando circulação fechada
de energias.
18. Neologismos: o uso de ressoma, em vez do sinônimo envilecido reencarnação.
19. Posturas: o posicionamento corporal na aplicação do arco voltaico.
20. Princípios conscienciológicos:  Só deve pôr banca quem tem competência. Se algo
não presta, não adianta fazer maquilagem.
21. Sinais: a indicação do cartaz contendo o princípio da descrença (PD), enfatizando
gestualmente a premência da autexperimentação.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o suporte expressivo tarístico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
02. Banana technique: Comunicologia; Neutro.
03. Capacitação tarística: Taristicologia; Homeostático.
04. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
05. Desvio da atenção: Holofocalizaciologia; Neutro.
06. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
07. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
09. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
10. Ideia resgatogênica: Interassistenciologia; Neutro.
11. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Palavra envilecida: Arcaismologia; Nosográfico.
14. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
15. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.

O SUPORTE EXPRESSIVO TARÍSTICO UTILIZADO LUCIDAMENTE PODE CONSTITUIR ELEMENTO DE RAPPORT PROFUNDO COM O ASSISTIDO, POTENCIALIZANDO O ESCLARECIMENTO NO MOMENTO CERTO E NA MEDIDA CERTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou o uso de suportes expressivos
na consecução da tarefa do esclarecimento? Qual a eficácia tarística dessas expressões?
Bibliografia Específica:
1. Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos; Dicionário Analógico da Lingua Portuguesa (Ideias Afins); int.
Francisco Buarque de Hollanda; pról. Leodegário A. de Azevedo Filho; revisores Eduardo Carneiro Monteiro; Fátima
Amendoeira Maciel; & Michele Mitie Sudoh; XXXVI + 764p.; 27 abrevs.; 89 enus.; glos. 1000 termos; 1 tab.; alf.; 23,5
x 16 x 3 cm; br.; 2ª Ed. atual. e rev.; Lexikon; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 242 e 253.
2. Nicolosi, Lucile; Harryman, Elisabeth; & Kresheck, Janet; Vocabulário dos Distúrbios da Comunicação:
Fala, Linguagem e Audição (Terminology of Communication Disorders: Speech-Language-Hearing); Dicionário; revisoras Adriana Vélez Feijó; et al.; trad. Sandra Costa; XVI + 468 p.; 20 abrevs.; 3 diagramas; 1 enu.; 2 esquemas; 2 fotos;
glos. 4.207 termos; 44 gráfs.; 99 ilus.; 34 tabs.; 13 apênds.; alf.; 25 x 17 x 3 cm; br.; 3ª Ed.; Artes Médicas; Porto Alegre,
RS; 1996; página 177.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 134, 355 e 972.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 12, 83, 793 e 1107.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 97.

O. V.
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SUPORTE MNEMÔNICO
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O suporte mnemônico é o conjunto das ações mentaissomáticas tais como
estudo, leitura, escrita e anotações cujo propósito é dar sustentação à memória, auxiliando
a rememoração de vivências multidimensionais e multiexistenciais relacionadas com a própria
realidade intraconsciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo suportar vem do idioma Latim, supportare, “levar de baixo
para cima; transportar subindo; acarretar; servir de apoio; ter em mão”. Surgiu no Século XIII.
O termo mnemônico deriva também do idioma Latim, mnemonicus, e este do idioma Grego,
mnémonikós, “de ou relativo à memória; que tenha boa memória; que se refere ao uso da memória”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Reforço mnemônico. 2. Acumulador de engrama. 3. Arquivo mnemônico. 4. Livro de memória. 5. Memorial. 6. Pilar da memória. 7. Sustentáculo da memória.
Cognatologia. Eis, em ordem alfabética 17 cognatos derivados do vocábulo mnemônico:
hipermnemônica; hipermnemônico; hipomnemônica; hipomnemônico; holomnemônica; holomnemônico; holomnemoteca; Holomnemossomatologia; mnêmico; mnemônica; mnemonização; mnemonizar; mnemonizável; Mnemossomatologia; mnemotecnia; mnemotécnica; mnemoteste.
Neologia. As 3 expressões compostas suporte mnemônico, minissuporte mnemônico
e maxissuporte mnemônico são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Estresse mnemônico. 2. Escrever na areia. 3. Desmemória.
Estrangeirismologia: o aide-mémoire; o backup consciencial; o flashback cognitivo;
o laptop; a memória flashbulb; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização do atributo consciencial da memória.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia; os mnemopensenes; a
mnemopensenidade; o holopensene da comunicabilidade escrita; os grafopensenes; a grafopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; a estrutura milenar dos retropensenes.
Fatologia: o suporte mnemônico; o caderno de notas; a utilização do notebook na condição de extensão da memória humana; o caderno de caligrafia; o canhenho; a agenda intrafísica;
a agenda extrafísica; a agenda eletrônica; a agenda de levantamento de dados; o compilador de
anotações; o repositório de registros; o banco de dados; os dicionários temáticos; o recorte do cosmograma; a recuperação das palavras; a repetição; a circularidade; a comunicação escrita; o papel
da memória na evolução; a atenção; a atenção dividida; a atenção seletiva; a memória positiva; as
memórias complexas; a memória autobiográfica; a memória detalhista; as frases mnemônicas;
a concentração nas atividades; o jogo de palavras; o ato de estabelecer prioridades; o ato de dormir bem; o professor de Conscienciologia; o autodidatismo; os coadjutores mentaissomáticos:
óculos, lupa, suporte para livro, caneta para anotações no livro.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética parapsíquica; a valorização da autoparapercetibilidade; o registro dos parafatos e parafenômenos;
a projeciografia; o registro parapsíquico; a influência dos retrocérebros nas anotações; a bagagem
retrocognitiva; as rememorações extrafísicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático apreensão-registro; o sinergismo transcrição da experi ncia−fixação mnemônica; o sinergismo automemória humana–holomemória
consciencial.
Principiologia: o princípio do autodidatismo ininterrupto.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor da autocognografia.
Teoriologia: a teoria da comunicação escrita multidimensional; a teoria e prática dos
Cursos Intermissivos (CIs).
Tecnologia: as técnicas de anotações; a técnica do diário autobiográfico; a técnica do
atacadismo consciencial; a técnica do fichamento mentalsomático; a técnica das 5 horas de autorreflexão; a técnica dos registros laboratoriais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível da Tecnologia.
Efeitologia: os efeitos da Higiene Mental na qualificação da holomemória; o efeito halo
da memória pessoal sobre a autoproéxis; os efeitos das palavras escritas; a autoidentificação dos
efeitos da autobagagem holobiográfica na existência atual.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo registrar-analisar-concluir; o ciclo arquivar-inventariar; o ciclo diário do tertuliano ler-ouvir-refletir-questionar-registrar.
Binomiologia: o inômio folha em ranco−caneta sempre à mão; o binômio hábitos
saudáveis–rotinas úteis aplicadas à retenção mnemônica.
Interaciologia: a interação holomemória-intermissão; a interação raciocínio-memória;
a interação memória-emoção; a interação registro de experi ncia−evitação de retra alho.
Crescendologia: o crescendo anotação-memória-retrocognição.
Polinomiologia: o polinômio reflexões-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória
de elefante / branco mental; o antagonismo dos intervenientes mnemônicos sentimentos elevados
/ emoção exacerbada.
Politicologia: a relevância dos registros históricos na conscientização política.
Legislogia: a lei da conservação holomnemônica do autopatrimônio cultural.
Filiologia: a leiturofilia; a escritofilia; a grafofilia; a autorraciocinofilia; a enciclopediofilia; a mnemofilia; a higienofilia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; as perdas mnemônicas na síndrome de Alzheimer.
Maniologia: a grafomania; a bibliomania; a hipergrafia.
Holotecologia: a diarioteca; a atencioteca; a dietoteca; a cognoteca; a historioteca;
a biografoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;
a Evoluciologia; a Projeciologia; a Inventariologia; a Autodidaticologia; a Intrafisicologia; a Leiturologia; a Cosmogramologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin registradora; a conscin organizada.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o estoquista mentalsomático; o exemplarista; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o experimentador; o leitor universal; o escrito mnemônico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a estoquista mentalsomática; a exemplarista; a sistemata; a tertuliana; a experimentadora; a leitora universal; a escritora
mnemônica.
Hominologia: o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
evocator; o Homo sapiens encyclomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: o minissuporte mnemônico = a leitura do verbete da Enciclopédia da
Conscienciologia durante a tertúlia; o maxissuporte mnemônico = a leitura e estudo da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da vivência holobiográfica utilitária; a preservação da memória
cultural; a cultura da heurística; a cultura da Historiografia; a cultura da Grafopensenologia;
a cultura intermissivista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o suporte mnemônico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
04. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
06. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
07. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Dupla acumulação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
10. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Mão: Manossomatologia; Neutro.
12. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
13. Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
14. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
15. Reserva de leitura: Autocogniciologia; Neutro.

O SUPORTE MNEMÔNICO É INSTRUMENTO AGILIZADOR
LÚCIDO, FAVORECENDO A EXPANSÃO DA MEMÓRIA CEREBRAL E O ACESSO À HOLOMEMÓRIA PARA RECUPERAÇÃO DE CONS MAGNOS INTERMISSIVOS DA PROÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega o suporte mnemônico? Já refletiu sobre
isso?
Bibliografia Específica:
1. Carrieri, Marcos, Para Não Cair no Esquecimento; Artigo; Diário de São Paulo; Jornal; Ano 123;
N. 41.090; 1 foto; São Paulo, SP; 26.08.07; página D 4.
2. Colavitti, Fernanda; A Memória e o Caos Digital; Reportagem; Galileu; Revista; Mensário; Ano 11;
N. 130; 1 esquema; 2 fotos; 1 ilus.; 1 minientrevista; 1 painel; 1 teste; Rio de Janeiro, RJ; Maio 2002; página 29 a 35.
3. Dellinghini, Ruth Helena; Esquecimento: O Outro Lado da Memória; Sapiens; Revista; Ed. Especial; 3 ilus.;
1 infografia; São Paulo, SP; Setembro, 2004; páginas 40 a 50.
4. Gullo, Carlos; & Caruso, Martina; A Construção da Memória; Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário;
N. 1.568; Seção; Capa; 1 enu.; 1 fichário; 1 foto mostragem; 4 testes; São Paulo, SP; 20.20.99; páginas 136 a 142.

A. R.
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SUPRIMENTO VITAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O suprimento vital é toda matéria, substância ou energia capaz de satisfazer
às necessidades para a manutenção da vida transitória da consciência, nesta dimensão intrafísica,
por meio do corpo humano, soma ou corpo-fole.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo suprir vem do idioma Latim, supplere, “suprir; encher de novo;
acrescentar o faltante; completar; preencher; ocupar; recrutar; reparar”. As palavras suprir e suprimento surgiram no Século XV. O vocábulo vital procede também do idioma Latim, vitalis,
“concernente à vida; de vida; vital”. Apareceu igualmente no Século XV.
Sinonimologia: 01. Provimento vital. 02. Provisão vital. 03. Provisão existencial.
04. Supridor vital. 05. Supridor existencial. 06. Supridor somático. 07. Energia mantenedora.
08. Autodefensor existencial; automantenedor existencial; mantenedor vital. 09. Meio essencial
de subsistência; sustentador existencial. 10. Empréstimo existencial; empréstimo temporário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo suprimento:
autossuprimento; heterossuprimento; insuprível; megassuprimento; pseudossuprimento; supribilidade; supridor; supridora; suprir; suprível.
Neologia. As duas expressões compostas suprimento vital aproveitado e suprimento vital desperdiçado são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Antissubsistência humana. 2. Insegurança existencial.
Estrangeirismologia: a wellspring; a survivability; o struggle for life; o survival rate.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às necessidades vitais exigidas para a manutenção da vida humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sobrevivência humana; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a autoconsciência sobre a dinâmica realimentadora dos holopensenes.
Fatologia: o suprimento vital; os autossuprimentos existenciais; as bases da sobrevivência humana; a falta de algum suprimento vital; o ato inteligente de suprir os trafais pessoais;
o instinto de sobrevida; as exigências vitais; a autoprovisão do indispensável à subsistência intrafísica; a atenção à pureza dos recursos essenciais consumidos; os recursos terapêuticos artificiais
para a conservação da vida; o pulmão de aço; a sonda de alimentação enteral; o coma induzido;
a escassez coletiva de suprimentos; as superlotações populacionais; as desigualdades econômicas;
os desastres naturais; as guerras; as tragédias humanitárias; a sustentabilidade do planeta Terra;
a mobilização da solidariedade planetária.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo organismo sadiamente suprido–autopensenização homeostática; o sinergismo conscin lúcida–corpo humano energizado.
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Principiologia: o princípio do sabendo usar não vai faltar; o princípio da interdependência consciencial; o princípio tarístico de fornecer o peixe e ensinar a pescar; o princípio da
descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso e a distribuição
igualitária dos suprimentos vitais.
Teoriologia: a teoria da evolução em grupo; a teoria das interprisões grupocármicas
descrevendo as consequências sobre o poluidor, o interruptor ou o impedidor, consciente ou inconsciente, do sustento natural da subsistência intrafísica de outrem.
Tecnologia: as técnicas de sobrevivência humana.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Somatologistas.
Neossinapsologia: o nível básico de suprimento somático necessário à construção das
neossinapses da conscin.
Ciclologia: o ciclo imprevidente fartura-escassez; o ciclo vital de sobrevivência na dimensão humana; o ciclo da serialidade consciencial ressoma-dessoma.
Enumerologia: os ambientes repousantes; os autoinvólucros resguardadores; a convivialidade fraterna; as atmosferas despoluídas; as plantações descontaminadas; os aquíferos límpidos;
os holopensenes homeostáticos.
Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia; o binômio funil da ressoma–fole do soma;
o binômio assistencial conscin alimentadora–conscin desnutrida.
Interaciologia: a interação provimentos essenciais puros–vigor holossomático; a interação evolutiva vida intrafísica–macrossoma.
Crescendologia: o crescendo tacon (necessidades vitais)–tares (necessidades conscienciais); o crescendo subsistência básica–qualidade de vida; o crescendo nutricional antropófago-carnívoro-vegetariano-minerófago.
Trinomiologia: o trinômio ecológico valorizar–conservar–defender as fontes planetárias de recursos vitais; o trinômio dependência–independência–interdependência consciencial.
Polinomiologia: o polinômio da sobrevivência respirar-comer-reproduzir-dormir; o polinômio vivificante energização-oxigenação-nutrição-relaxação-convivência-interassistência-autoproteção.
Antagonismologia: o antagonismo fonte supridora inesgotável / fonte supridora esgotável; o antagonismo superalimentação / subalimentação; o antagonismo intermissão / vida humana.
Paradoxologia: o paradoxo do envenenamento planetário atingir drasticamente a qualidade de vida de todos, inclusive a dos incautos patrocinadores desta condição, nesta e nas futuras existências humanas.
Politicologia: as políticas internacionais de defesa do direito universal ao acesso aos suprimentos vitais; a democracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei da sobrevivência intrafísica; a lei do
maior esforço.
Filiologia: a biofilia sadia; a evoluciofilia; a sociofilia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome do canguru.
Maniologia: a riscomania.
Mitologia: o mito da autossuficiência absoluta.
Holotecologia: a somatoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a bioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Bioenergética; a Biologia Humana; a Fisiologia Humana; a Higiene; a Imunologia; a Biotecnologia; a Bioética; a Ecologia; a Interassistenciologia; a Economia; a Perdologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens sanus.
V. Argumentologia
Exemplologia: suprimento vital aproveitado = o aporte para a sobrevivência humana recebido, entendido e bem aplicado pela conscin lúcida; suprimento vital desperdiçado = o aporte
para a sobrevivência humana mal recebido, ignorado e esbanjado pela conscin anticosmoética.
Culturologia: a cultura da sobrevivência digna; a cultura da vida humana organizada;
a cultura biotecnológica; a cultura ecológica.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, os
7 elementos básicos, componentes do quadro de suprimentos vitais para a sustentação da vida humana da conscin, homem ou mulher, particularmente no planeta Terra:
1. EC: a energia consciencial, derivada da energia imanente (EI); o megassuprimento.
2. Oxigênio: o combustível do corpo humano; o sangue; o líquor; o autossuprimento
fundamental.
3. H2O: a água; a hidrenergia; a mantenedora do soma.
4. Alimentação: os macronutrientes somáticos (proteínas, carboidratos, gorduras); os
micronutrientes somáticos (vitaminas, minerais).
5. Afetividade: os estímulos vitais em geral; a sexualidade; a convivialidade; as bactérias.
6. Autodefesa: a proteção corporal; o vestuário; a habitação; a Domótica.
7. Sono: o repouso diário; os sonhos; o onirismo.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o suprimento vital, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
05. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
06. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
07. Meio de sobrevida: Intrafisicologia; Neutro.
08. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
10. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.
13. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

OS SUPRIMENTOS VITAIS MANTENEDORES DA VIDA
HUMANA SÃO FORNECIMENTOS TRANSITÓRIOS PARA
A EVOLUÇÃO DA CONSCIN, EXIGINDO COMPREENSÃO,
DISCERNIMENTO E PRIORIZAÇÃO NOS USOS TEÁTICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe receber e aplicar os suprimentos vitais da
existência humana? Você entende a transitoriedade dos empréstimos intrafísicos?
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SURPREENDÊNCIA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A surpreendência é a qualidade ou estado de surpreendente daquilo surgido
inesperadamente ou apanhando a consciência de improviso, causando surpresa, assombro, espanto, admiração ou perplexidade, sendo, em si, neutra quanto à Cosmoeticologia e à evolução das
consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo surpreendência vem do idioma Francês, surprendre, “surpreender, causar surpresa, assombrar; apanhar, tomar, aparecer subitamente”. O termo surpreender
surgiu em 1551.
Sinonimologia: 1. Ocorrência inesperada. 2. Fato assombroso. 3. Acontecimento espantoso. 4. Evento impactante. 5. Excentricidade. 6. Episódio imprevisto. 7. Fenômeno impressionante. 8. Extrapolação.
Neologia. O vocábulo surpreendência e as duas expressões compostas surpreendência
elementar e surpreendência superior são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Fato natural. 2. Ocorrência prevista.
Estrangeirismologia: os neologismos descomplexificadores (brainwashington); a ruptura de frente (breakthrough).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: o neopensene imprevisto.
Fatologia: a surpreendência; a surpreendência positiva; a surpreendência negativa; o conceito surpreendente; a variável da Conscienciologia; a ideia original; a associação de neoideias;
a surpresa intelectual; a aberração aparente; a técnica exótica; o constructo inesperado; a verpon
incomum; a abordagem desusada; o pasmo do inesperado; o desassossego mentalsomático; a perturbação da paz de cemitério; o sobressalto da retrocognição; a prematuridade (antes); a extemporaneidade (fora); a ectopia (deslocamento); a exceção inopinada; o cúmulo; o aparente absurdo;
o inaudito reciclante; a interitemização; o dia atípico; o fenômeno concomitante; o fator desencadeante da recéxis; a aceleração da História Pessoal; as omissões superavitárias; a impossibilidade de matar a consciência; a impossibilidade de reproduzir consciências; o Campeonato de Boxe
Infantil (meninas de 4 anos de idade).
Parafatologia: a experiência da quase morte (EQM); o fenômeno da projeção consciente
instantânea; o extrapolacionismo parapsíquico; o fenômeno da cosmoconsciência; o conscienciês;
a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da consulta a 50 dicionários.
Enumerologia: a invéxis; a verpon avançada; a autopsicofonia; o bíduo bioenergético;
os cães suicidas; a autobiografia sincera de ghost writer; a blitzkrieg; o ataque japonês a Pearl
Harbor; o ataque terrorista; o homem calvo colecionador de pentes; a Consciex Livre (CL).
Binomiologia: o binômio ação-reação.
Paradoxologia: o paradoxo insólito.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a neofobia.
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Holotecologia: a curiosoteca; a bizarroteca; a efemeroteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; o Paradireito; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Psicossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu órfã; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o voluntário da Instituição Conscienciocêntrica (IC); o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o inversor existencial; o projetor consciente surpreendido; o ignorantista; o assediador de ofiex.
Femininologia: a voluntária da Instituição Conscienciocêntrica (IC); a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a inversora existencial; a projetor consciente surpreendida; a ignorantista;
a assediadora de ofiex; a gestante assassina (mulher-bomba);
Hominologia: o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
abulicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens apathicus; o Homo sapiens retardatus;
o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens imprevibilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: surpreendência elementar = a erupção do vulcão adormecido há décadas;
surpreendência superior = a autovivência teática do princípio da descrença.
Culturologia: os idiotismos culturais.
CI. Sob a ótica da Intermissiologia, a profundidade e a qualidade da surpreendência, no
exato momento evolutivo da conscin, podem evidenciar claramente a natureza e o nível do Curso
Intermissivo (CI), pré-ressomático, pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a surpreendência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
2. Complicador: Experimentologia; Neutro.
3. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
4. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
5. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
6. Fonte de assombro: Experimentologia; Neutro.
7. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.

QUANTO MAIS AVANÇADO SEJA O CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO DA CONSCIN, MENORES SERÃO AS REAÇÕES ANTAGÔNICAS PESSOAIS PERANTE
AS VERDADES RELATIVAS DE PONTA SURPREENDENTES.
Questionologia. Algum fato, parafato ou princípio da Conscienciologia surpreendeu você? Algum conceito conscienciológico gerou desassossego ou inquietação em você?
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SURSUM CONSCIENTIA
(REURBEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sursum conscientia é a saudação extrafísica utilizada pelos Serenões na
abertura da reunião de cúpula da reurbex, ocorrida em comunex avançada, enaltecendo a consciência e o mentalsoma e evocando a maxiconvergência de objetivos em prol da Evoluciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo do idioma Latim, sursum, significa “acima; para cima”, contração de subversum, “de baixo para cima”. A palavra do idioma Latim, conscientia, significa “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Sinonimologia: 1. Consciência ao alto. 2. Elevemos a consciência. 3. Enalteçamos
a consciência. 4. A consciência acima de tudo.
Neologia. As 3 expressões compostas sursum conscientia, efeito imediato da sursum
conscientia e efeito mediato da sursum conscientia são neologismos técnicos da Reurbexologia.
Antonimologia: 1. Sursum cor; sursum corda. 2. Coração ao alto; corações ao alto.
3. Elevemos os corações. 4. Oremos a Deus.
Estrangeirismologia: a apex mentis; o supra sumo da lucidez; o turning point da Para-História; o summit mentalsomático; a omnilux; o samadhi; a moksha.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à expansão magna da autolucidez.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Sursum conscientia: Cosmoconscienciologia.
Ortopensatologia: – “Reurbexologia. No universo da Reurbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui: 1. Pararreurbanologia;
2. Paratransmigraciologia; 3. Conscienciologia; 4. Curso Intermissivo; 5. Comunex Pandeiro;
6. Cognópolis; 7. Comunex Interlúdio; 8. Enciclopédia da Conscienciologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a saudação consciencial; o vetor do autodiscernimento; o amplificador da
consciencialidade; a autolucidez consciencial; o ponteiro consciencial; o júbilo cosmoético; o léxico em Latim atuando como denominador comum, abrangendo diversas culturas e etnias; o impacto da transverpon nos intermissivistas tertulianos; a obviedade das ideias racionais e lógicas;
a tarefa seguinte prioritária, nesta ou na próxima vida, configurando a prospecção do trabalho
evolutivo pessoal e grupal da Conscienciologia.
Parafatologia: a sursum conscientia; a reunião de cúpula do colegiado gestor da reurbex; a chamada geral ao megafoco da Evoluciologia; o mantra de evocação mentalsomática pura;
a megassincronização mentalsomática; a elevação da parapercuciência; o nirvikalpa samadhi;
a comunex avançada; o paragongo demarcando o início da paratertúlia pinacular; o ponto de pauta extrafísico definidor do destino próximo da Humanidade e da Para-Humanidade; a ordem do
dia, dinâmica, prospectiva, paramatemática, assentada na taquirritmia dos Serenões; o consenso
baseado no megadiscernimento das consciexes presentes; a irresistibilidade cosmovisiológica dos
argumentos dos Serenões; a aplicação prática das Medidas Interplanetárias; o megacorredor de lucidez grupal; a paraintrospecção da consciex Enumerador; a chancela do nível evolutivo pessoal,
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ao participar de tal reunião de cúpula; a impactoterapia superavitária, a maior; a inspiração da comunex de Consciexes Livres (CLs); a megaeuforização pós-vivência; a transafetividade potencializada pela reunião de amizades raríssimas; o maxifraternismo para com a Humanidade Tutelada;
a cosmoconsciência grupal; a centralização da consciência no mentalsoma, significando a culminância evolutiva da passagem da condição da Serenologia para a condição da Consciex Livre.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo decorrente da megaconvergência de objetivos evolutivos; o sinergismo advindo da megaafinidade de níveis evolutivos avançados; o sinergismo natural e homeostático entre as amizades raríssimas.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação equipin-equipex; a interação entre os planetas-irmãos Terra e Cromagnon; a megainteração Evoluciólogos-Serenões-CLs
no trabalho assistencial da reurbex.
Principiologia: o princípio da irresistibilidade evolutiva; o princípio de a comunex evoluída nivelar por cima a manifestação das consciências.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) ínsito, funcionando ao modo de segunda natureza neste nível evolutivo, permeando o trabalho das equipexes.
Teoriologia: a teoria da paratransmigração interplanetária; a teoria da gravitação universal na condição de instrumento de atuação das CLs.
Tecnologia: as técnicas de projeção lúcida; a técnica da paratelepatia; a técnica da comunicação pelo conscienciês; a técnica da dosificação de informações aos alunos tertulianos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível das CLs.
Efeitologia: o megaefeito de ressonância holopensênica resultante da reunião de 40 evoluciólogos e Serenões no mesmo ambiente extrafísico (a comunex evoluída), focados no mesmo
objetivo (a reurbex do Planeta) e sincronizados pela megassíntese lexicológica (sursum conscientia).
Voluntariologia: o voluntariado na equipin da reurbex; o paravoluntariado na equipex
da reurbex.
Neossinapsologia: a recuperação de parassinapses da autoidentidade intermissiva pela
conscin projetada.
Ciclologia: o ciclo das primaveras energéticas pós-visita à comunex evoluída; o ciclo
evolutivo planetário Incubadora-Hospital-Escola; o ciclo de reurbanizações extrafísicas dos diversos Planetas habitados no jardim cósmico multidimensional.
Binomiologia: o binômio anonimato intrafísico–megaliderança extrafísica; o binômio
deliberação extrafísica–atuação intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio transverpon-cosmocognição-megarrealização; o trinômio
planeta Terra–planeta Cromagnon–modelos da reurbex.
Polinomiologia: o polinômio Consciexes Livres inspiradoras–Serenões dirigentes–consciexes evoluciólogas orientadoras–conscins evoluciólogas realizadoras–tertulianos aprendizes.
Crescendologia: o crescendo sursum corda da liturgia católica–sursum conscientia da
comunex evoluída; o crescendo paz e luz psicossomático–sursum conscientia mentalsomático;
o crescendo ascese mística–ascese holofilosófica; o crescendo deliberações individuais–deliberações grupais–deliberações planetárias–deliberações interplanetárias.
Antagonismologia: o antagonismo comunex evoluída / Baratrosfera; o antagonismo minipeça do maximecanismo / personalismo; o antagonismo Reurbexologia / Marasmologia.
Legislogia: as leis extrafísicas do Paradireito transcendendo e tornando obsoletas as leis
intrafísicas do Direito; as leis policármicas se sobrepondo aos interesses pessoais e regionais; as
leis expedidas pelo Colégio Invisível da Reurbexologia embasadas pelas medidas interplanetárias.
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Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a verponofilia; a evoluciofilia; a serenofilia;
a reurbexofilia; a cosmofilia.
Mitologia: o mito de Avalokitesvara; o mito de Vishnu; o mito de Shiva; o mito de kali
yuga; o mito do Planeta-chupão; o mito do Olympo; o mito de Shangri-lá; o mito de Shamballa,
de onde seriam ditados os rumos da Humanidade.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a cosmoconsciencioteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a serenoteca; a reurbexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Reurbexologia; a Sociologia; a Historiologia; a Astronomia;
a Exobiologia; a Parafenomenologia; a Transmigraciologia; a Paradireitologia; a Serenologia;
a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o evoluciólogo; o ser Serenão; a Consciex Livre; a equipex da reurbex;
a equipin da reurbex.
Masculinologia: a consciex Zéfiro; o Enumerador; o Transmentor; o Serenus; os 5 Parapreceptores; o Reurbanizador; a Consciex Livre Incógnito; os intermissivistas ressomados, aprendizes do trabalho da reurbex.
Femininologia: a Serenona Monja; as intermissivistas ressomadas, aprendizes do trabalho da reurbex.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo
sapiens reurbanisator; o Homo sapiens evolutor; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens megaconscientiologus; a Conscientia Libera.
V. Argumentologia
Exemplologia: efeito imediato da sursum conscientia = a mega-harmonização grupal
advinda do alinhamento mentalsomático das consciências presentes; efeito mediato da sursum
conscientia = a mega-harmonização grupal resultante da realização do trabalho maxiproexológico
em futura ressoma na África.
Culturologia: a cultura da Omniassistenciologia; a cultura da Serenologia; a cultura da
Liberologia; a cultura da Reurbexologia; a paracultura interplanetária.
Reunião. Na minitertúlia matutina de 21.05.2015, o professor Waldo Vieira (1932–
–2015) relatou ter participado, durante a madrugada, de reunião extrafísica com a cúpula da reurbex.
Saudação. Ao iniciar a reunião, os Serenões dirigentes fizeram grande saudação a todos:
sursum conscientia. Expressaram esse termo em Latim devido às diferentes origens e etnias das
consciências presentes.
Temática. Nesse encontro, estavam sendo decididos os próximos passos da reurbex no
Planeta. Entre os temas abordados, constava o novo trabalho intrafísico a ser realizado pelo professor, na consecução da Conscienciologia.
Empreendimento. Essa nova tarefa teria início após a conclusão do terceiro volume do
Léxico de Ortopensatas, e seria a maior obra dentre todas já feitas pelo professor, significando
a prospecção do trabalho evolutivo das próximas vidas, o próximo passo a ser dado. Tal trabalho
seria superior à Enciclopédia da Conscienciologia e teria relação com a reurbex, a África
e o Brasil.
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Equipe. Aproximadamente 1.000 voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) seriam envolvidos nessa tarefa, demandando entrosamento grupal
de alto nível para realizá-la, na condição de autores da Reurbanologia.
Convocação. Após a finalização do Léxico de Ortopensatas, seria feita ampla convocação para divulgar essas informações, provavelmente na forma de Congresso.
Saúde. Entretanto, tal empreendimento estaria condicionado ao resultado de cirurgia cardíaca a ser realizada em breve pelo professor.
Cronologia. Se a cirurgia fosse bem sucedida, o trabalho seria empreendido ainda nesta
vida; não sendo possível, apenas na próxima ressoma na África, no Século XXII.
Evitação. O professor preferiu não entrar em detalhes sobre essa nova tarefa até o momento certo de envolver todo o grupo, de modo a evitar desvios de esforços de alguns trabalhos
em andamento.
Tertulianos. Esse relato movimentou as tertúlias matinais nos dias seguintes, com os
tertulianos procurando compreender a real extensão do evento e o significado para a CCCI
e a maxiproéxis grupal.
Fichamento. As principais pontuações da reunião de cúpula da reurbex, conforme relatado, são listados a seguir, em ordem lógica:
1. Data: 21.05.2015.
2. Horário: por volta de 4h30min.
3. Local: alguma comunex avançada, ao estilo da comunex Concha Acústica.
4. Paraelencologia: aproximadamente 40 consciências de alto nível, evoluciólogos
e Serenões, envolvidos diretamente com a reurbex no Planeta. Foram especificamente citados
o Enumerador, o Transmentor, a Monja, o Serenus, os Parapreceptores e a equipe do Reurbanizador (não ele diretamente), além, é claro, da conscin projetada Zéfiro. Todos apareciam em forma
humanoide.
Interpretações. Eis, listadas na ordem cronológica de debate, 15 interpretações relativas
à vivência da reunião da reurbex, transcritas das falas do professor Waldo Vieira nas minitertúlias
subsequentes:
01. Importância. “Este foi dos paraeventos mais importantes vivenciados por mim, depois da comunicação com a Consciex Livre Incógnito (05.12.2012), e chancela o nível evolutivo
pessoal, por cima”.
02. Obviedade. “A revelação sobre o próximo trabalho a ser feito mostrou a obviedade
do racional e lógico. Como não pensei nisso antes? As prospecções do futuro nascem das projeções do passado”.
03. Sincronicidade. “É preciso observar a convergência dos fatos e parafatos, pois em
tudo há sincronicidade. Esta experiência representou adendo, indicando: tudo na Terra vai funcionar dentro do planejado pela reurbex”.
04. Assistência. “Esse novo empreendimento grupal mostra quanta coisa ainda há de ser
feita na reurbex. Com esse trabalho, vamos poder assistir mais”.
05. Pauta. “O assunto relativo a mim era apenas outro item dentro da pauta avançada.
Após eu sair e retornar ao soma, a reunião ainda continuou”.
06. Esbregue. “Na reunião de ontem recebi esbregue positivo. A desilusão é bênção,
e só começa a diminuir com a Serenologia. O esbregue positivo serve para a pessoa melhorar
o desempenho assistencial, e é preciso ter mérito para recebê-la. É ótimo quando tenho esbregue
como esse. Vou tirar partido disso”.
07. Enumerador. “Diante do nível evolutivo dos Serenões dirigentes da reunião,
o Enumerador, ao lado, ficou murcho igual a mim. Nos sentimos pequenos”.
08. Cirurgia. “Os amparadores disseram: se você escapar da doença vamos lhe dar
grande trabalho. Se eu sair bem da cirurgia, vou aumentar os exercícios físicos e realizar o trabalho nesta vida; isso vai indicar o nosso mérito grupal. Se o coração não aguentar, é porque não tivemos mérito. Nesse caso, continuo o trabalho na África, no próximo Século”.
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09. Reurbex. “A decisão sobre a consecução deste trabalho é mais do âmbito da reurbex, a qual está bem encaminhada e adstrita aos amparadores. Eu ter podido participar da reunião
de cúpula foi grande extrapolacionismo. Eles me chamaram e eu agradeço”.
10. Disposição. “Mesmo com o corpo comprometido pela insuficiência cardiovascular,
eu continuo a exteriorizar grande quantidade de energia para assistência. Isto não é o normal. Eu
me sinto bem mesmo quando o corpo vai mal”.
11. Paracirurgia. “O fato de eu não passar por paracirurgia para resolver os problemas
do soma é questão de Cosmoética: os amparadores evitam derrogar as leis”.
12. Alcance. “Na hora, não vi o alcance disso. Fiz conjecturas. Fui à reunião na condição de minipeça do trabalho. Devo seguir o curso dos parafatos. Aqui, nunca vamos ser originais,
sempre há coisas superiores em outros Planetas”.
13. Compreensão. “Inicialmente, as pessoas terão dificuldade para compreender
a abrangência dessa nova tarefa, e apenas os voluntários mais próximos a mim irão entender de
pronto. Não escrevi nada, para ninguém saber das coisas por enquanto, porém, na ocasião vou
abrir o jogo e dar tudo mastigado”.
14. Conscienciês. “Quando a comunicação é feita por meio do conscienciês, como foi
o caso da reunião da reurbex, indica o conteúdo avançado do assunto. A coisa mais séria são os
conceitos derivados da cosmovisão”.
15. Lucidez. “Na dimensão extrafísica, o mais relevante é a lucidez do microuniverso
da consciência. Não importa se a conscin está fora do soma ou se já é consciex. Os amparadores
não perdem tempo com a gente: se a pessoa entra, aparece serviço para ela”.
Encontros. Outras reuniões de cúpula da reurbex devem ocorrer regularmente nos ambientes extrafísicos avançados. São os summits da parageopolítica planetária. Como exemplo, no
dia 29.10.2012, a consciex Reurbanizador avisou sobre a mudança do epicentro dos trabalhos da
reurbex da China para a África, demandando reorganização no planejamento das futuras ressomas
de algumas pessoas. A autotaquirritmia dos Serenões pressupõe neofilia máxima.
Paratransverpon. O resultado de tais encontros das superpotências evolutivas é a concepção de neoconceitos transcendentes, as paratransverpons, o equivalente extrafísico avançado
das ideias originais de ponta captadas pela conscin durante produção de gescon, porém com extrapolação à dimensão mentalsomática pura. É significativo o fato de a comunex Concha Acústica
ter a paraboca voltada para comunex de CLs.
Síntese. Em reunião com a cúpula dos líderes extrafísicos do Planeta, onde estão evoluciólogos e Serenões, é proferida única expressão-síntese, alinhando o holopensene das consciências presentes: sursum conscientia. Esta expressão, logicamente, deve ser o mantra evolutivo máximo, a síntese pinacular de orientação prioritária da Evoluciologia. Se houvesse evocação melhor, seria utilizada. A Serenologia é a ciência da exatidão paramatemática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sursum conscientia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
02. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
03. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
04. Consciex Livre: Evoluciologia; Homeostático.
05. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
07. Data relevante: Paracronologia; Neutro.
08. Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
09. Epiconscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.

A EXPRESSÃO SURSUM CONSCIENTIA TRADUZ A PARAPERCUCIÊNCIA MÁXIMA E EVOCA A COMUNEX AVANÇADA, SINTETIZANDO O OBJETIVO MAGNO DA EVOLUCIOLOGIA: ALCANÇAR A CENTRALIZAÇÃO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite já ter visitado comunex avançada no período intermissivo, ou mesmo projetado fora do corpo? Essa experiência lhe rendeu, como legado, algum mantra evolutivo pessoal? Tal pensene sincronizador é de base mentalsomática pura,
elevando a consciência, ou ainda movimenta as emoções?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 51 a 58.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 244 a 248.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.476.

E. A. P.
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SUSTENTAÇÃO DO ERRO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sustentação do erro é a ação continuada da conscin pré-serenona, vulgar,
autodeterminada e indiferente à correção do próprio equívoco contumaz reconhecido.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo sustentação deriva do idioma Latim, sustentatio, “alimentação; nutrição; ação de reter, de conter; dilação; demora; adiamento; espera”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo erro vem do mesmo idioma Latim, error, “desvio; engano; falta”. Apareceu também
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pertinácia no erro. 2. Tenacidade no erro. 3. Sustentação do equívoco. 4. Sustentação do vício. 5. Sustentação do desvio. 6. Sustentação do megatrafar.
Neologia. As 3 expressões compostas sustentação do erro, sustentação do erro corrigível e sustentação do erro incorrigível são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Correção do erro. 2. Retificação do equívoco. 3. Eliminação do megatrafar.
Estrangeirismologia: o Trafarium; a má performance evolutiva; a nódoa no curriculum
vitae multidimensional; o modus ratiocinandi desvairado; a Schadenfreude; o congressus subtilis;
a repetição ad nauseam de automimeses dolosas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da reciclagem intraconsciencial evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anarquia; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os
esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; a autopensenização enrijecida em posicionamentos equivocados; a intoxicação reiterada da própria psicosfera; a autossucumbência ao holopensene da irracionalidade predominante no planeta Terra.
Fatologia: a sustentação do erro; o fato de a Autodeterminologia tanto poder ser positiva
quanto negativa; a diferença entre erro consciente e erro inconsciente; o erro eventual; o erro reiterado; o erro contumaz; a megatolice da sustentação da Autenganologia; os desleixos pessoais
quanto aos erros; a insistência no erro; a abdicação ao acerto; o ato incauto de nutrir as próprias
patologias; o predomínio de tendências subcerebrais; a primazia do orgulho sobre o autodiscernimento; a desconsideração vaidosa aos indicadores de erros na autoconduta elegida; a dissociação
autenganosa dos revertérios existenciais com a autopostura nosográfica; os pseudoganhos imediatos considerados mais vantajosos perante as perdas evolutivas subestimadas; a admissão e recomposição do erro menos trabalhosa, no longo prazo, se comparada aos gravames decorrentes da
sustentação do erro.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paravivências majoritárias na Baratrosfera.
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da
ratificação de erro autoconsciente.
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Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para pautar os limites
interassistenciais do não acumpliciamento.
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria semântica; a teoria da argumentação; a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da
lógica; o agravamento das dívidas na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem
ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica
da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas para delimitação da
margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis.
Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto.
Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio
patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio
autassédio-heterassédio.
Interaciologia: a interação renitência em erro admitido–confiabilidade pessoal perdida.
Crescendologia: o crescendo erro sustentado–erro agravado.
Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder.
Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção
cognitiva–distorção mnemônica.
Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tolerância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão;
o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade
física / maturidade mental; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo erro pontual / erro sistêmico; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário.
Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto; o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informaticocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a lei patológica de talião; a lei patológica
da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;
a lei de ação e reação; as leis do gersismo.
Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia; a epistemofobia; a hedonofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico;
a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autovitimização.
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;
a riscomania; a fracassomania.
Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cognoteca; a criativoteca; a polemoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a consciência regressiva; a consciência evolutivamente tola.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens consener; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens alcoolopathus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo
sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens occlusus.
V. Argumentologia
Exemplologia: sustentação do erro corrigível = a pessoa obesa, mentalmente desqualificada, com 130 quilos de peso corporal e, ainda assim, continuando a se alimentar desbragadamente sem observar qualquer dieta; sustentação do erro incorrigível = a pessoa tatuada, mentalmente
desqualificada, em todas as partes do corpo humano, ainda fazendo tatuagens nos últimos centímetros de pele livre sem desenhos.
Culturologia: a cultura da Desviologia; a cultura da autocomplacência.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, na ordem funcional, 3 categorias de sustentação de erros merecedoras de reflexão:
1. Sustentação ignorante do erro: o erro desconhecido; a inexperiência consciencial.
2. Sustentação negligente do erro: o erro minimizado; a regressão evolutiva.
3. Sustentação malintencionada do erro: o erro deliberado; a criminalidade multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sustentação do erro, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
04. Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
09. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
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12.
13.
14.
15.

Ludopatia: Parapatologia; Nosográfico.
Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O FATO DA SUSTENTAÇÃO DO ERRO EXPRESSA A MEGATEIMOSIA DA CONSCIN SEM AUTOCRÍTICA, AUTOLUCIDEZ, AUTODESASSÉDIO, AUTOPRIORIZAÇÃO, AUTORGANIZAÇÃO, AUTOCOSMOÉTICA E AUTORRECÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sustenta, conscientemente, alguma categoria de erro? Por qual razão?
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SUSTENTAÇÃO FACTUAL
(ARGUMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sustentação factual é o ato, processo, teática ou efeito de defender, dar
apoio, validar, confirmar e suster determinado ponto de vista, ideia, constructo ou tese, embasado
em fatos, com argumentações racionais, lógicas, explícitas e coerentes, a partir de veracidade
constatada ou constatável pelas vivências das pesquisadoras e pesquisadores interessados.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sustentação vem do idioma Latim, sustentatio, “alimentação; nutrição; ação de reter, de suster; dilação; demora; adiamento”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo
factual deriva também do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”.
Sinonimologia: 01. Validação factual. 02. Defesa factual. 03. Sustento racional.
04. Sustentáculo lógico. 05. Propugnáculo factual. 06. Verbaciologia. 07. Arrazoamento equilibrado. 08. Argumentação congruente. 09. Asserções ponderadas. 10. Fatuística equilibrada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo sustento:
sustentabilidade; sustentação; sustentáculo; sustentada; sustentado; sustentador; sustentadora;
sustentante; sustentar; sustentável.
Neologia. As duas expressões compostas sustentação factual simples e sustentação factual complexa são neologismos técnicos da Argumentologia.
Antonimologia: 01. Sustentação ilógica. 02. Sustentação irracional. 03. Defesa fantasiosa. 04. Argumentação falaciosa. 05. Elaboração insubsistente. 06. Ficcionismo insustentável.
07. Propugnáculo imaginativo. 08. Sofística. 09. Sustentação parafactual. 10. Arrazoado absurdo.
Estrangeirismologia: o Argumentarium; o acid test dos fatos; a argumentação light;
a argumentação heavy; o walk the talk.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento da autocoerência.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há fatos incômodos. Fatos não desacontecem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a sustentação factual; a sustentação consistente das evidências; o ponto forte
dos fatos; as argumentações; a adução de ponderações sensatas; o esteio dos fatos registrados; os
princípios razoáveis da tese; a justificação pelo arrimo dos fatos; a evidenciação dos fatos reais;
os fatos inquestionáveis; a realidade; as fundamentações do eixo ideativo; o fulcro dos argumentos sólidos; as demonstrações objetivas; a ratificação dos acontecimentos; as ocorrências vividas;
os conceitos estribados na vivência dos fatos; as heterocríticas; os arrazoados; o suporte dos fatos;
o fato como megafoco; as confirmações pelos fatos; as razões insofismáveis dos enunciados;
a base de apoio aos neoconstructos; a defesa das neoverpons pela escrita.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pararrealidade;
os parafatos autovivenciados; a sustentação parafactual.
III. Detalhismo
Principiologia: o princ pio racional do “contra fatos não há argumentos”.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Enumerologia: a investigação; a abordagem; a análise; a cosmovisão; a dissecção;
o megafoco; a síntese.
Binomiologia: o binômio evidências-raciocínios; o binômio hipótese-teoria.
Trinomiologia: o trinômio congresso-conferência-demonstração; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo admiração / discordância; o antagonismo exposição
/ refutação.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informaticocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a sociofilia.
Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cognoteca; a criativoteca; a polemoteca.
Interdisciplinologia: a Argumentologia; a Refutaciologia; a Contradiciologia; a Fatologia; a Fatuística; a Parafatologia; a Parafatuística; a Autopesquisologia; a Autocoerenciologia;
a Hermenêutica; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o heurista; o neopensenedor; o propositor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a heurista; a neopensenedora; a propositora.
Hominologia: o Homo sapiens sustentator; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paratechnologicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: sustentação factual simples = os hipoargumentos iniciais, básicos, elementares, intrafísicos ou humanos, fundamentados tão somente nos fatos; sustentação factual
complexa = os hiperargumentos finais, avançados, evoluídos, extrafísicos ou multidimensionais,
fundamentados nos fatos desta dimensão e revalidados pelos parafatos comprovados diretamente
pelas conscins parapsíquicas pesquisadoras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sustentação factual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
2. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
3. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
4. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
6. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
7. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

AS SUSTENTAÇÕES FACTUAIS E PARAFACTUAIS SÃO
OS ALICERCES MAIS SÓLIDOS PARA A CONSECUÇÃO
DAS TAREFAS DO ESCLARECIMENTO NESTA DIMENSÃO
OU NO HOLOPENSENE DA SOCIN AINDA PATOLÓGICA.
Questionologia. Você emprega as sustentações factuais nas argumentações em defesa
das verdades relativas de ponta da consciência? Já aplica também as sustentações parafactuais?
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SUTILEZA CONSCIENCIOLÓGICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sutileza conscienciológica é a qualidade ou o caráter sutil dos conceitos
evoluídos da Neociência Conscienciologia, exigindo a agudez da inteligência evolutiva a fim de
a consciência lúcida, ou intermissivista, entender em profundidade a teaticidade da transcendência
da realidade de si mesma, na condição de conscin poliédrica, multicorporal, multidimensional
e multiexistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sutil provém do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue;
miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu no Século XIII.
A palavra sutileza surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Finura conscienciológica. 02. Complexidade conscienciológica.
03. Singularidade conscienciológica. 04. Neoconstructo conscienciológico. 05. Neoverpon
conscienciológica. 06. Neoconcepção conscienciológica; 07. Entretom conscienciológico.
08. Tenuidade conscienciológica. 09. Faceta conscienciológica. 10. Pararrealidade conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo sutileza:
holossutileza; megassutileza; minissutileza; supersutileza; sutil; sutilidade; sutílima; sutílimo;
sutilização; sutilizador; sutilizadora; sutilizar.
Neologia. As 3 expressões compostas sutileza conscienciológica, sutileza conscienciológica antecipada e sutileza conscienciológica posterior são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Elementaridade materiológica. 2. Simplismo eletronótico. 3. Obviedade fisicalista. 4. Paleoconstructo materiológico. 5. Retroconcepção materiológica.
Estrangeirismologia: o Serenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à polimatia paracientífica e paraperceptiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciológico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a sutileza conscienciológica; o reparo da sutileza; as sutilezas não-entrevistas;
a autocognição quanto à Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sutilezas paratécnicas; a sutileza transcendente dos parafenômenos; a leveza vigorosa da ectoplasmia; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a globalização
multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo extrafisicalidade-sutilidade.
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Principiologia: o princípio da autopensenidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das neoideias.
Tecnologia: as técnicas verponológicas da Conscienciologia; a técnica do detalhismo;
a técnica da exaustividade; a técnica da Confrontologia; a técnica da atomização cognitiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito em ricochete das neoideias.
Neossinapsologia: a lateropensenidade conscienciológica e as neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ideativo de verpons; o ciclo das neoideias libertárias.
Enumerologia: as sutilezas conscienciológicas cognitivas; as sutilezas conscienciológicas parapedagógicas; as sutilezas conscienciológicas ideológicas; as sutilezas conscienciológicas
cosmoéticas; as sutilezas conscienciológicas polimáticas; as sutilezas conscienciológicas multidimensionais; as sutilezas conscienciológicas holofilosóficas.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica;
o crescendo sutileza isolada–sutilezas conjuntas.
Trinomiologia: o trinômio eumatia-apreensibilidade-compreensibilidade.
Paradoxologia: os paradoxos conscienciológicos.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição avançada.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Conscienciologia; a Experimentologia;
a Heuristicologia; a Verponologia; a Megafocologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Neotecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens autologicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
eruditus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: sutileza conscienciológica antecipada = a vivência da técnica da inversão existencial pelo jovem, ainda na fase preparatória da programação existencial (autoproéxis);
sutileza conscienciológica posterior = a vivência da oficina extrafísica (ofiex), pessoal, pela conscin na meia-idade, em plena fase executiva da programação existencial pessoal.
Culturologia: a cultura da Conscienciologia.
Contrapontologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 sutilezas da Conscienciologia exigindo ponderação no sentido de dirimir impasses pesquisísticos e obscuridades hermenêuticas:
1. Assediologia. A Conscienciologia coloca o assédio interconsciencial na condição da
maior patologia perturbando a Humanidade, não obstante insiste e demonstra o fato de todo heterassédio assentar-se em autassédio.
2. Cosmovisiologia. A Conscienciologia enfatiza a técnica do detalhismo, todavia aponta para a grandeza da Cosmovisiologia, sem escravização de ninguém à minúcia bizantina ou
à monovisão eletronótica.
3. Interassistenciologia. A Conscienciologia aplica-se primordialmente à consciência,
em si, individualmente, no entanto, não exalta o egocentrismo de qualquer natureza e sim a megafraternidade da interassistencialidade na busca da intercompreensão máxima com as outras consciências.
4. Intrafisicologia. A Conscienciologia afirma a relevância singular da multidimensionalidade da consciência, mas põe à frente do Homem, destacados em primeiro lugar, os desafios
proexológicos da vida humana ante a evolução intraconsciencial e parapsíquica.
5. Neopensenologia. A Conscienciologia apresenta princípios evolutivos rígidos, com
verdades relativas de ponta (verpons) teáticas, contudo não é engessadora dos pensamentos dos
pesquisadores ou das pensenizações dos conscienciólogos, embasando-se no abertismo consciencial franco.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sutileza conscienciológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
05. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Ideia sutil: Heuristicologia; Neutro.
08. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
09. Nuança: Experimentologia; Neutro.
10. Nução: Experimentologia; Neutro.
11. Poder ideológico: Autocogniciologia; Neutro.
12. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
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IMPORTA SEMPRE ENFATIZARMOS AS SUTILEZAS CONSCIENCIOLÓGICAS TENDO EM VISTA A SIMPLIFICAÇÃO
DIDÁTICA DAS COMPLEXIFICAÇÕES DAS REALIDADES
E PARARREALIDADES INERENTES À CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já detectou as sutilezas conscienciológicas? Tal
fato ampliou a compreensão das pesquisas em andamento?
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SUTILEZA COSMOÉTICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sutileza cosmoética é a qualidade ou característica manifestada pela
conscin, homem ou mulher, ao portar-se com discrição, finura, delicadeza, perspicácia, detalhismo, raciocínio requintado e agudeza da inteligência evolutiva (IE) nas abordagens assistenciais
demandadas em diferentes situações intra e extrafísicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo sutil procede do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue;
miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu no Século XIII.
A palavra sutileza surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição cosmo provém do
mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética
vem do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada aos estudos da moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sutileza interassistencial. 2. Sutileza tarística. 3. Sutilidade evolutiva. 4. Refinamento cosmoético.
Neologia. As 3 expressões compostas sutileza cosmoética, minissutileza cosmoética
e maxissutileza cosmoética são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Sutileza anticosmoética. 2. Agressividade cosmoética. 3. Imperspicácia consciencial. 4. Inaptidão assistencial.
Estrangeirismologia: o approach cosmoético; a awareness da situação; o give up de
ações vulgares; o upgrade energético; o modus operandi nas ações assistenciais; o right timing;
o know-how cosmoético; o feedback assertivo; o timing; a postura sem parti pris; o modus faciendi assistencial; o modus vivendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares contributivos ao assunto: – Empatia denota sutileza. Sutileza: refinamento energético.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do acolhimento assistencial; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os maxipensenes; a maxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; o posicionamento pessoal, rotineiro, de pensenizar de modo linear; o hábito de
pensenizar o melhor para todos; a força do sen do pensene fraterno; a potência pensênica atuando
na condição de usina energética lúcida; a higidez pensênica com o intuito de promover a assistência e não emitir julgamento.
Fatologia: a sutileza cosmoética; a sutileza na abordagem; a sutileza de raciocínio; a sutileza acolhedora; o detalhismo da sutileza; a dedicação à assistência cosmoética por meio da sutileza tarística; a lucidez de promover a tares sem cometer estupro evolutivo; o ato de abrir mão das
atitudes vulgares; as ações sutis tendo consequências profundas; a interferência mínima com
a máxima efetividade de resultados; o respeito ao nível evolutivo e livre arbítrio das consciências
perante as próprias escolhas; a compreensão e valorização das singularidades conscienciais;
a conscientização do impacto exercido na evolução alheia diante da escolha da abordagem assistencial; os atributos mentaissomáticos adquiridos e manifestados na conduta sutil cosmoética;
a proéxis assistencial apurada como resultado da sutileza cosmoética vivenciada; a autocrítica das
assistências cotidianas determinando o grau de sutileza existente.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs) acolhedoras; a neutralidade energética; o acoplamento com o amparo extrafísico
buscando energias mais refinadas no exercício da assistência; as atitudes ponderadas na dimensão
extrafísica regidas pela Cosmoética e pelo Universalismo; o acoplamento energético assistencial
cosmoético; o respeito à energosfera alheia; a sutileza ao promover o desassédio multidimensional; a sustentabilidade energética na assistência efetiva; a prática das lições aprendidas no Curso
Intemissivo (CI) pré-ressomático; a postura de ouvir, analisar e compreender os parafatos para
empreender a melhor ação desassediadora; a intencionalidade transparente e a ação sutil perante
a multidimensionalidade; a sutileza parapsíquica lúcida; a instalação de campo energético fraterno
na base intrafísica; a atuação da Consciex Livre (CL) na condição de megassutileza evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade–abordagem cosmoética; o sinergismo
aproveitamento das oportunidades–tares; o sinergismo objetividade-esclarecimento.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio de ninguém
evoluir sozinho; o princípio de somente colocar banca se tiver competência; o princípio de abster-se diante da dúvida; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de não ter medo de errar; o princípio da diminuição do tempo entre o erro e a correção do erro; o princípio
“se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”; o princípio de ser preferível o possível realizado ao invés do ideal somente imaginado; o princípio da autopensenidade; o princípio da racionalidade; o princípio da ortodecisão; o princípio da autorreflexão cosmoética; o princípio da
precaução.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria de sempre haver modo mais acertado de proceder.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica do mapeamento da sinalética energética;
a técnica da tenepes; a técnica da leitura nas entrelinhas; a técnica da Autoconscienciometria;
a técnica da hiperacuidade quanto às abordagens; a técnica de cogitar qual seria a decisão do
ser desperto diante de situação semelhante; as técnicas profiláticas evitando os efeitos danosos;
as técnicas conscienciológicas; as técnicas de Higiene Consciencial; as técnicas assistenciais para deixar a pessoa melhor.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico sutil.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomaciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito da reciclagem existencial na assertividade cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a compreensão do outro; as neossinapses oriundas da sutileza cosmoética; as neossinapses derivadas dos neoacertos.
Ciclologia: o ciclo de reeducação das condutas pessoais nos grupos evolutivos; a postura assertiva no ciclo assistencial; a busca da vivência do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da
atividade.
Enumerologia: a discrição assistencial nos acolhimentos; a discrição assistencial na
orientação; a discrição assistencial nos desassédios; a discrição assistencial na comunicação;
a discrição assistencial na docência; a discrição assistencial nas interrelações; a discrição assistencial no autexemplarismo.
Binomiologia: o binômio discrição energética–autocontrole presencial; o binômio finura assertiva–astúcia argumentativa; o binômio delicadeza no trato–cuidado no agir; o binômio
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perspicácia assistencial–acuidade tarística; o binômio raciocínio requintado–pensamento primoroso; o binômio perspicácia-desassédio.
Interaciologia: a interação sutilidade cosmoética–ampliação do parapsiquismo; a interação empatia discreta–disponibilidade assistencial; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação reflexão crítica–ação produtiva; a interação abordagem empática cosmoética–compreensão do outro; a interação atenção-detalhe.
Crescendologia: o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade; o crescendo
inventário dos resultados–aprimoramento das abordagens; o crescendo perspicácia-acuidade-expertise; o crescendo profilaxia do erro–prospecção do acerto.
Trinomiologia: o trinômio sutileza-empatia-assistência.
Polinomiologia: o polinômio sutilidade-pontualidade-esclarecimento-respeito.
Antagonismologia: o antagonismo delicadeza cosmoética / estupro evolutivo; o antagonismo sutilidade / agressividade; o antagonismo acalmia / ansiedade; o antagonismo assertividade cosmoética / abordagem abrupta; o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo posicionamento assertivo / posicionamento vacilante; o antagonismo persistência no acerto / persistência no erro.
Paradoxologia: o paradoxo maior discrição intrafísica–maior evidência extrafísica.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a paradiplomacia.
Legislogia: a lei do maior esforço na busca da sutiliza cosmoética; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada à hiperacuidade.
Filiologia: a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia; a autoconscienciometrofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a errofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a mania de apresentar modos não polidos.
Mitologia: a quebra dos mitos milenares por meio da tares cosmoética.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a coerencioteca; a logicoteca; a criticoteca; a argumentoteca; a conscienciometroteca; a metodoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a raciocinoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Ortopensenologia;
a Teaticologia; a Pacienciologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia;
a Conscienciologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin sutil; a conscin empática; a conscin atenta; a conscin taquipsíquica; a conscin antenada; a conscin hiperlúcida; a conscin autocrítica; a conscin detalhista;
a conscin disciplinada; a conscin parapsíquica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmoeticista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmoeticista.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens correctus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens
subtilissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissutileza cosmoética = a do comportamento pessoal polido nas abordagens assistenciais explícitas; maxissutileza cosmoética = a da autovivência anônima da assistência tarística policármica.
Culturologia: a aplicação da cultura da sutileza; a cultura da empatia; a cultura do detalhismo; a cultura da Parapercepciologia Teática; a cultura da Cosmoética; a cultura da Evoluciologia; a cultura da tares.
Cosmovisiologia. Segundo a Assistenciologia, a sutileza cosmoética exige a visão panorâmica da assistência em pauta, podendo ser obtida, por exemplo, por meio do desenvolvimento
de 9 atitudes listadas em ordem alfabética:
1. Acoplamento energético sadio.
2. Assertividade pró-evolutiva.
3. Cosmoeticidade.
4. Detalhismo.
5. Empatia.
6. Paradiplomacia.
7. Posicionamento paradireitológico.
8. Retilinearidade pensênica.
9. Visão universalista.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 19 tipos de refinamento cosmoético contributivos às pesquisas da conscin lúcida:
01. Sutileza detalhista.
02. Sutileza do amparo.
03. Sutileza emocional.
04. Sutileza empática.
05. Sutileza energética.
06. Sutileza extrafísica.
07. Sutileza na abordagem (ao outro).
08. Sutileza na assistência.
09. Sutileza na docência conscienciológica.
10. Sutileza na tares.
11. Sutileza no acolhimento.
12. Sutileza no gestual.
13. Sutileza no porte (aparência).
14. Sutileza nos modos.
15. Sutileza ocasional.
16. Sutileza para manter sigilo.
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17. Sutileza pensênica.
18. Sutileza perspicaz.
19. Sutileza teática cotidiana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sutileza cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
05. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento dinâmico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
09. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
10. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Nuança: Experimentologia; Neutro.
13. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Sutileza conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Sutileza da decisão: Autopercucienciologia; Neutro.

OS DIFERENTES CONTEXTOS INTERASSISTENCIAIS MOSTRAM, À CONSCIN ASSISTENTE LÚCIDA, A IMPORTÂNCIA
DE COMPREENDER O VERDADEIRO SENTIDO DA SUTILEZA COSMOÉTICA PARA EMPREGAR A TARES EMPÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a sutileza cosmoética no cotidiano intra
e extrafísico? Compreende a importância da abordagem sutil para a interassistência?
Bibliografía Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 724.

S. T. H.
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SUTILEZA DA DECISÃO
(AUTOPERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sutileza da decisão é o detalhe, minúcia, pormenor ou singularidade,
observada ou percebida com agudeza mentalsomática e / ou parapsíquica, pela conscin, homem
ou mulher, empenhada em discernir o elemento prioritário nos posicionamentos evolutivos autodeliberados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sutil procede do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue;
miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu no Século XIII.
A palavra sutileza surgiu no Século XVI. O vocábulo decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir; resultado dessa ação”, derivado do idioma Latim, decisio, “decrescimento;
diminuição; transação; acordo; ajuste; acomodação; ação de resolver alguma questão debatida”,
e este de decidere, “cair; perecer; morrer; decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Argúcia decisória. 2. Hiperacuidade deliberativa. 3. Minuciosidade
da decisão. 4. Perspicácia resolutiva. 5. Escolha analítica lúcida.
Neologia. As 3 expressões compostas sutileza da decisão, minissutileza da decisão e megassutileza da decisão são neologismos técnicos da Autopercucienciologia.
Antonimologia: 1. Inépcia decisória. 2. Impulsividade deliberativa. 3. Monovisão interpretativa. 4. Desatenção paraperceptiva. 5. Descuido reflexivo. 6. Escolha analítica equivocada. 7. Deslize consciencial.
Estrangeirismologia: a open mind ao detalhe; o approach cognitivo; a awareness; o deficit de atenção; o upgrade paraperceptivo; a big picture; o modus operandi nas decisões; o turning point; o momentum; o right timing.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade detalhista.
Coloquiologia: o olho clínico; o ato de abrir os olhos; os olhos de águia; os olhos de
lince; o ato de enxergar longe; a agulha no palheiro; o ato de ficar de orelha em pé; o ato de ficar de antena ligada; o ato de não dormir no ponto; o ato de fazer vista grossa; o ato de dourar
a pílula; o ato de não dar a mínima; o ato de marcar bobeira; o piloto automático; o ato de ir direto ao ponto; o ato de escolher a dedo; o ato de tirar a limpo; o ato de fazer do fato 1 bicho de
7 cabeças.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade decisória; o holopensene pessoal
do detalhismo autocrítico; a desorganização pensênica afetando a percuciência; a ortopensenidade
alinhando o ponteiro consciencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade, os
taquipensenes; a taquipensenidade.
Fatologia: a sutileza da decisão; a precisão da percuciência nas escolhas; o momento da
astúcia evolutiva; a análise perspicaz das vivências cotidianas; o bom hábito de ver minúcias;
o emprego lúcido dos atributos conscienciais; os sentidos somáticos hígidos e funcionais; o holossoma afinado; a sutileza intelectual; a autocognição retilínea; a raciocinação; a ortocognição;
a acuidade quanto à minúcia; a interpretação da sutileza construída pelo decisor; a seleção cuidadosa dos pequenos sinais no todo; o autodiscernimento agudo quanto ao momento evolutivo; as
singularidades evolutivas; a agudeza da inteligência evolutiva (IE) posta à prova; a valorização do
subjacente; a observação quanto à sincronia dos eventos; a autanálise crítica aguda nos momentos
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de pressão; a percepção atenta quanto à repetição dos fatos; a autoconsciência da repercussão dos
pequenos atos provocando grandes consequências; o raciocínio evolutivo agudo aplicado no momento crítico; a lucidez quanto à concessão a ser feita naquele dado momento; a minissutileza intraconsciencial afetando a decisão; o autocontrole diante de situações delicadas e difíceis; o temperamento pessoal interferindo nas escolhas; a disposição afetiva do momento; o detalhe indicador da recin; as sutilezas das autovivências submetidas à meganálise lógica; as pequenas ações
com grandes resultados; as evidências confirmando a percepção; a autonegligência quanto aos sinais holossomáticos; a emoção absorvendo a atenção; o sinal de alerta; o fator confluente; o fator
de contrafluxo; a intensidade e especificidade do estímulo; a sutileza técnica; o ato de valorizar
o registro dos detalhes; a Cronêmica; o momento; a singularidade e implicações holocármicas; as
consequências do posicionamento e a qualidade da intencionalidade; o ato de cortar o mal pela
raiz; a autocrítica habitual aplicada às escolhas cotidianas; o trafor auxiliando a discriminar a sutileza; o rigor do posicionamento autocrítico cosmoético; a reflexão diária favorecendo o autodiscernimento; o trafar dificultando a autopercuciência; o mau hábito de voltar atrás nas escolhas
pessoais; a sutileza sinalizando o evitável; a atenção ao detalhe sem perda do megafoco; a autocientificidade favorecendo a análise racional e sistemática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodisponibilidade multidimensional; o autodespertamento para a relevância dos detalhes multidimensionais;
a busca prioritária para discriminar os sinais energéticos, anímicos e parapsíquicos; o sinal extrafísico identificado e assumido; o sinal de amparabilidade; os banhos energéticos confirmadores;
a sinalética aplicada às decisões; a desassimilação simpática evitando distorções cognitivas; a bagagem parapsíquica acumulada; o autodiscernimento paraperceptivo; o radar parapsíquico pessoal; a maturidade parapsíquica e a interpretação parafenomenológica da minúcia; os detalhes
confluentes dos parafatos; o paramomento evidenciado; a parapercepção equivocada; a otimização dos recursos parapsíquicos; a insensibilidade energética e parapsíquica; a hipoacuidade parapsíquica no momento crítico de decisão; os pequenos incidentes sinalizando a macro PK; as sincronicidades apontando a decisão; o senso de clareza quanto ao conteúdo dos fenômenos e parafenômenos; a pensenosfera favorecendo a simulcognição; o trafor parapsíquico contribuindo na
autopercuciência do detalhe; os parassentidos afinados; as múltiplas entradas de sinais parafenomenológicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-paratenção; o sinergismo detalhismo-perspicácia; o sinergismo minidetalhe-hiperacuidade; o sinergismo ilogismo-contrassenso; o sinergismo
ortocognição-autopercuciência.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da racionalidade; o princípio da ortodecisão; o princípio da reflexão; o princ pio cosmoético “aconteça o melhor para todos; o princ pio do “isso não é para mim”; o princípio da precaução; o princípio da recorrência; o princípio de causa e efeito.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às decisões.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da decisão; a teoria da dissonância cognitiva; a teoria da bricolagem cognitiva; a teoria do viés da autoconveniência; a teoria do modelo de ativação por contágio; a teoria da falsa memória; a teoria da sincronicidade.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da sinalética energética; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a técnica da tenepes; a técnica do registro das parapercepções; a técnica de associação de ideias; a técnica da leitura nas entrelinhas; a técnica da autoconscienciometria; a técnica da hiperacuidade quanto ao fluxo cósmico.
Voluntariologia: as consequências das escolhas individuais e grupais repercutindo na
proéxis do voluntariado conscienciológico.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomática; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da
Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do posicionamento pessoal na proéxis; o efeito da autoparaperceptividade aguda na identificação do detalhe; o efeito das distorções perceptivas nas decisões;
o efeito do circunlóquio; o efeito da paralógica na interpretação dos parafatos; o efeito das descompensações energéticas nas escolhas; o efeito da Cosmoética na liberação das interprisões
grupocármicas; o efeito da autodisponibilidade assistencial; o efeito cascata das escolhas pessoais nos grupos de convivência; o efeito da decisão grupal na maxiproéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses parafenomenológicas; as neossinapses decorrentes
do exercício da paracognição; as neossinapses geradas pelos alertas conscienciais vindos do
energossoma; as neossinapses projetivas.
Ciclologia: o ciclo virtuoso ortocognição-ortodecisão; o ciclo experiência passada–momento presente; o ciclo vicioso autodescentragem–dispersão consciencial; o ciclo autorreflexão-autodiscernimento.
Enumerologia: o elemento sutil indicador; o elemento sutil relevante; o elemento sutil
esclarecedor; o elemento sutil convergente; o elemento sutil integrador; o elemento sutil catalizador; o elemento sutil retificador.
Binomiologia: o binômio sinal-investigação; o binômio sinal-confirmação; o binômio
minúcia-decisão; o binômio sutileza-hiperacuidade; o binômio exame-ponderação; o binômio
exaustividade-êxito; o binômio raciocínio vicioso–raciocínio virtuoso; o binômio múltiplas alternativas-escolha única; o binômio atributos mentais–percepções extrassensoriais.
Interaciologia: a interação cérebro sadio–atributos mentais; a interação cérebro-paracérebro; a interação faculdades mentais–faculdades parapsíquicas–contexto evolutivo; a interação viés perceptivo–diretriz decisória; a interação análise-cientificidade; a interação sensações–
–faculdades mentais–parapercepções; a interação sinal–conteúdo do parafenômeno; a interação
parassinal–saldo da paravivência; a interação análise-síntese; a interação tempo cronológico–
–tempo evolutivo.
Crescendologia: o crescendo agudeza perceptiva–agudeza paraperceptiva; o crescendo
detalhe isolado–detalhe conjunto; o crescendo rastrear-descobrir; o crescendo investigar-deduzir; o crescendo autorganização cognitiva–coerência interpretativa; o crescendo varejismo-atacadismo; o crescendo autoconsciência multidimensional intermitente–autoconsciência multidimensional fixada; o crescendo soltura holochacral eventual–soltura holochacral sustentada;
o crescendo autopesquisa conscienciométrica–autopercuciência intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio detalhe-vivência-evidência; o trinômio minúcia-argúcia-exatidão; o trinômio sublucidez–equívoco–desvio proexológico; o trinômio concentração mental–
–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio prioridade-flexibilidade-proéxis; o trinômio taquipsiquismo-parapsiquismo-decisão; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio sensação-percepção-memória-holomemória; o polinômio
continuum percuciência-autopercuciência-parapercuciência-autoparapercuciência.
Antagonismologia: o antagonismo sutileza na decisão / sutileza da decisão; o antagonismo detalhismo / cosmovisão detalhista; o antagonismo detalhe rudimentar / discernimento avançado.
Paradoxologia: o paradoxo do posicionamento imediato não significar atitude decidofílica; a condição paradoxal do detalhe insignificante poder causar consequências significativas;
a condição paradoxal do descuido ocasional poder transformar-se em solução providencial.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a decidocracia.
Legislogia: a lei da observância rigorosa; a lei do maior esforço aplicada à hiperacuidade; a lei de ação e reação; a lei da retribuição; a lei do maior esforço aplicada à sutileza; a lei da
economia de males; a lei da economia de bens.
Filiologia: a decidofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a cosmoeticofilia.

21262

Enciclopédia da Conscienciologia

Fobiologia: a autocriticofobia; a errofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da bússola consciencial danificada; a síndrome da personalidade obsessiva-compulsiva.
Maniologia: a mania do perfeccionismo.
Holotecologia: a decidoteca; a parapsicoteca; a raciocinoteca; a discernimentoteca; a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a energoteca.
Interdisciplinologia: a Autopercucienciologia; a Decidologia; a Conscienciometrologia;
a Autodiscernimentologia; a Atributologia; a Autoparapercepciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autodecisora; a conscin atenta; a conscin superatenta; a conscin
atilada; a conscin taquipsíquica; a conscin cerebrona; a conscin antenada; a conscin hiperlúcida; a
conscin minuciosa; a conscin autocrítica; a conscin detalhista; a conscin dispersa; a conscin
disciplinada; a conscin parapsíquica.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o sistemata; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o cosmoeticista.
Femininologia: a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a sistemata; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a cosmoeticista.
Hominologia: o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissutileza da decisão = a singularidade observada pela conscin expert
na sondagem autocrítica dos pormenores para as autodeliberações, contudo limitada pela visão intrafísica materiológica; megassutileza da decisão = a singularidade observada pela conscin expert
na sondagem autocrítica dos pormenores para as autodeliberações, empregando o parapsiquismo
na visão multidimensional e cosmovisiológica.
Culturologia: a cultura do detalhismo; a cultura da autopercuciência decisória; a cultura de antidispersividade; a cultura da focalização evolutiva; a cultura da autocriticidade; a cultura da autorganização pensênica; a cultura do emprego do parapsiquismo lúcido; a cultura das
priorizações evolutivas; a cultura da Cosmoética decisória; a cultura da Evoluciologia.
Hiperacuidade. Segundo a Binomiologia, eis, em ordem alfabética, 34 exemplos de categorias de binômios qualificadores e potencializadores da hiperacuidade detalhista no contexto
das decisões evolutivas:
01. Altruísmo: o binômio heterocompreensão-autabnegação.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Amparabilidade: o binômio cognição solidária–atmosfera assistencial.
Análise factual: o binômio autopensenidade retilínea–exatidão analítica.
Associação de ideias: o binômio informações entrecruzadas–sincronismo dos fatos.
Atenção: o binômio atenção voluntária–discernimento sensorial.
Autocoerência: o binômio interesses convergentes–megafoco proexológico.
Autodiagnóstico: o binômio autanálise realista–heteranálise complementar.
Consequência: o binômio deliberação individual–reverberação coletiva.
Continuísmo: o binômio coesão de esforços–persistência evolutiva.
Cosmovisão: o binômio visão ampla–ação pontual.
Cronologia: o binômio singularidade cronêmica–precisão deliberativa.
Determinação: o binômio antivitimização–autorresponsabilização.
Eutimia: o binômio pressão externa–tranquilidade íntima.
Fôrma holopensênica: o binômio energias gravitantes–fator evocativo.
Imaginação: o binômio engenhosidade mental–solução pragmática.
Intelecção: o binômio raciocínio lógico–interpretação paralógica.
Intenção: o binômio propósito cosmoético–conduta libertadora.
Interassistência: o binômio minipeça lúcida–maximecanismo interassistencial.
Juízo crítico: o binômio ajuizamento pessoal–análise fria dos fatos e parafatos.
Localização: o binômio local-chave–momento evolutivo.
Materpensene atrator: o binômio força moral–exemplarismo.
Memória: o binômio fragmento mnemônico–raciocínio holomnemônico.
Orientação: o binômio bússola intraconsciencial–ajuste proexológico.
Paraimaginação: o binômio inspiração ideativa–captação telepática.
Parângulo: o binômio ângulo de observação–neodetalhes.
Parapercepção: o binômio autoconfiança parapsíquica–sustentação energética.
Pensenosfera: o binômio pensenosfera pessoal–sincronicidades.
Projetabilidade: o binômio vivência projetiva–confrontação.
Raciocinação: o binômio mente atilada–parapercepto depurado.
Retromemória: o binômio erradicar erros passados–firmar acertos atuais.
Seriexialidade: o binômio retrotraços conscienciais–reciclopensenidade.
Sinalética: o binômio prenúncio do acontecimento–autoconfirmação.
Taquirritmia: o binômio autoponderação–análise taquipsíquica.
Volição: o binômio autodeterminação refletida–autodefinição prioritária.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sutileza da decisão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Atilamento: Atilamentologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
05. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
06. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
07. Fator ambíguo: Ambiguologia; Neutro.
08. Hipostasia: Hermeneuticologia; Nosográfico.
09. Localização: Proxêmica; Neutro.
10. Nuança: Experimentologia; Neutro.
11. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Parapercepto: Parapercepciologia; Neutro.
13. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
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14. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
15. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O MEGADESAFIO DA SUTILEZA DECISÓRIA É A CONSCIN
LÚCIDA EMPREGAR A AUTOPERCUCIÊNCIA, SELECIONAR
O DETALHE RELEVANTE NO CONTEXTO MULTIDIMENSIONAL, SEM PERDER O MEGAFOCO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a autopercuciência nas decisões? Na escala de 1 a 5, como avalia a qualidade e os resultados das escolhas relevantes feitas por você? Refletiu sobre a importância de investir na hiperacuidade quanto ao detalhe nas autodeliberações?
Filmografia Específica:
1. Falando com os Mortos. Titulo Original: Living with the Dead. País: EUA. Data: 2002. Duração: 142
min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Stephen Gyllenhaal. Elenco: Ted Danson; Mary Steenburgen; Diane Ladd; Michael Moriarty; Connor
Widdows; Joy Coghill; Jay Brazeau; Queen Latifah; Maggie Blue O’Hara; Jack Palance; Reece Thompson; Neil Denis;
Erci Brecker; & Kavan Smith. Produção: Preston Fischer. Desenho de Produção: Brent Thomas. Direção de Arte: Roxanne Methot. Roteiro: John Pielmeier, inspirado em Livro de James Van Praagh. Fotografia: Jeff Jur. Música: Normand
Corbeil. Figurino: Trish Keating. Edição: Neil Mandelberg. Efeitos Especiais: Toybox; & Gajdecki Visual Effects. Companhia: CBS Television; Once Upon A Time Films; & Gaslight Pictures. Distribuidora: Alpha Filmes. Sinopse: Filme
de suspense inspirado na história do médium mundialmente conhecido, James Van Praagh (Ted Danson). Quando criança,
James foi atormentado por visões e conversas com mortos, mais tarde, já adulto, se une à polícia para descobrir os crimes
de determinado serial killer. O fato reativou as visões e percepções extrassensoriais de James atormentando-o, inclusive
causando transtornos para a vida da cidade.
Bibliografia Específica:
1. Halliman, Joseph T.; Por que cometemos Erros? Como olhamos sem Ver, esquecemos as Coisas em Segundos, e temos Absoluta Certeza de estarmos bem acima da Média (Why you make Mistakes? How we look without
Seeing forget Things in Seconds, and are all Pretty Sure we are way above Average); revisoras Silvana Marli; & Laís Eugênia Marques; trad. Renato Marques; 288 p.; 13 caps.; 9 enus.; 3 fotos; 17 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 1 website; alf.;
23 x 16 cm; br.; Editora Globo; São Paulo, SP; 2010; páginas 104, 105 e 109 a 117.
2. Morel, Christian; Erros Radicais e Decisões Absurdas: Uma Reflexão sobre a Estrutura das Decisões (Les
Descions Absurdes); trad. Mônica Baña Alvarez; 238 p.; 26 enus.; 22 tabs.; 53 refs.; alf.; 19 x 13 cm; br.; Editora Campus;
Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 59 a 121.
3. Pavesi, Pedro; et al.; La Decision: Su Teoria y Práctica, Aplicaciones Conceptuales; 496 p.; 22 tabs.; 58
refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Grupo Editorial Norma; Buenos Aires; Republica Argentina; 2004; páginas 11 a 93.
4. Stein, Lilian Milnistsky; et al.; Falsas Memórias: Fundamentos Científicos e suas Aplicações Clínicas e Jurídicas; pref. C. J. Brainerd; IX + 264 p.; 3 partes; 12 caps.; 29 enus.; 5 esquemas; 1 gráf.; 7 ilus.; 1 organograma; 7 tabs.;
342 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Editora Artmed; São Paulo, SP; 2010; páginas 23, 92, 95, 106, 118 e 121.
5. 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 106,
107, 114 a 117, 184, 185 e 198 a 201.
6. 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 77, 116 e 127.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42
ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas
798 e 799.
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SUTILEZA TÉCNICA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A sutileza técnica é a qualidade ou o caráter sutil dos conceitos da Neociência Conscienciologia aplicados no emprego dos recursos tecnológicos facilitadores da vida
humana e defensores da sobrevida sadia do soma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo sutil provém do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue;
miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu no Século XIII.
A palavra sutileza surgiu no Século XVI. O vocábulo técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, technikós, “relativo à Arte,
à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoconscientização técnica. 2. Autorganização técnica. 3. Autoplanejamento técnico.
Neologia. As duas expressões compostas sutileza técnica autoconsciente e sutileza técnica ignorada são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Inconsciência técnica. 2. Autodesorganização técnica.
Estrangeirismologia: o instrumento top de linha; a finesse técnica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade pacífica com os objetos do Cosmos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quanto à Tecnologia e à Paratecnologia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização refinada; a intrusão pensênica sutil.
Fatologia: a sutileza técnica; a inteligência prática; o reparo das sutilezas técnicas; a pesquisa pessoal começando pelos objetos próximos aparentemente insignificantes; a aplicação dos
próprios recursos técnicos com inteligência; o calculismo cosmoético; a organização do autoconhecimento; a Metodologia da instrumentação; os objetos de uso pessoal; os artefatos do saber
extracerebrais; a megafuncionalidade pessoal no Cosmos; o utilitarismo tecnológico evolutivo;
a agudeza da inteligência; a observação atenta; a atenção dividida; o detalhe quase imperceptível;
o humor fino; o tato no convívio social; o preâmbulo da tares; a intencionalidade cosmoética;
a inteligência ectópica ou pseudointeligência; o artifício baratrosférico; a artimanha demagógica;
a manobra capciosa; a trapaça; a tramoia; a chicana judicial; o ardil golpista; o truque ilusionista;
a manipulação interconsciencial; a necessidade permanente da intencionalidade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sutilezas paratécnicas; os fenômenos parapsíquicos na diuturnidade; os sinais de alerta parapsíquicos patrocinados pelos amparadores extrafísicos de função; as
manifestações dos Serenões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intrafisicalidade-sutilidade.
Principiologia: o princípio da autopensenidade lúcida.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o emprego das sutilezas
técnicas.
Teoriologia: a aplicação da teoria das neoideias; a teoria da interprisão grupocármica
alertando sobre as sutilezas evolutivamente comprometedoras.
Tecnologia: as técnicas verponológicas da Conscienciologia; a técnica do detalhismo;
a técnica da exaustividade; a técnica da atomização cognitiva; as técnicas da etiqueta social; as
técnicas paradiplomáticas; a técnica do entrelinhamento; as técnicas autoconscienciométricas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos colaterais dos objetos.
Neossinapsologia: a lateropensenidade conscienciológica e as neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ideativo de verpons; o ciclo das neoideias libertárias.
Binomiologia: o binômio sutileza da ideia–realização concreta; o binômio sutilezas
conteudísticas–sutilezas formais.
Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de
pesquisa.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica;
o crescendo sutileza isolada–sutilezas conjuntas.
Trinomiologia: o trinômio eumatia-apreensibilidade-compreensibilidade.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo objetos
úteis / objetos inúteis; o antagonismo sutileza detectada / sutileza despercebida; o antagonismo
sutileza esclarecedora / sutileza coercitiva.
Paradoxologia: o paradoxo intelectual de encontrarem-se disponíveis para muitas inteligências as verdades relativas captadas por poucas.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição teática avançada.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a metodoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a tecnoteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Tecnologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Somatologia; a Higienologia; a Ergonomia; a Autocriteriologia; a Sistematologia;
a Habitologia; a Heuristicologia; a Megafocologia; a Holomaturologia; a Neotecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin autocentrada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o administrador das ideias de ponta.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a administradora das ideias de ponta.
Hominologia: o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens ordinatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens
praeparatus; o Homo sapiens parapercutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: sutileza técnica autoconsciente = a da conscin lúcida quanto às técnicas
aplicadas à coexistência evolutiva com os objetos do Cosmos; sutileza técnica ignorada = a da
conscin ainda inconsciente quanto às técnicas aplicadas à coexistência evolutiva com os objetos
do Cosmos.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Ergonomia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 questões pertinentes, no universo das sutilezas técnicas, e adequadas para o teste conscienciométrico da conscin lúcida, homem ou mulher:
01. Backups. Você mantém 3 backups, em meio digital e em papel, dos originais, em
3 locais diferentes com a finalidade de aumentar a segurança do trabalho intelectual?
02. Caneta. Você usa caneta específica para personalizar a própria assinatura?
03. Escova. Você mantém a escova de dentes a mais de 2 metros do vaso sanitário?
04. Lupa. Você emprega a lupa-lanterna com luz de pilha para os locais escuros?
05. Luvas. Você usa luvas para dormir quando faz muito frio?
06. Máscara. Você usa máscara sanitária durante a relação sexual com o parceiro, ou
parceira, quando resfriado ou gripado?
07. Miniestojo. Você usa miniestojo de plástico para vitaminas, suplementos alimentares e remédios?
08. Motor-gerador. Você mantém motor-gerador, moderno, de eletricidade, para a residência, contra prováveis apagões (blecautes) e defesa dos trabalhos no computador?
09. Nobreaks. Você emprega o nobreak ou nobreaks adequados, conexos, ou em série,
ao computador, a fim de defender os próprios arquivos?
10. Suporte. Você tem suporte na parede do banheiro para apoiar os pés e lavar as
pernas?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a sutileza técnica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
04. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Ideia sutil: Heuristicologia; Neutro.
07. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nuança: Experimentologia; Neutro.
Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
Paradoxo sutil: Paradoxologia; Neutro.
Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
Sutileza conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

À PRIMEIRA VISTA, AS SUTILEZAS TÉCNICAS PARECEM
INSIGNIFICANTES, SUPERFICIAIS OU BRINCADEIRAS
DE ADULTO, CONTUDO, APÓS OBSERVAÇÕES ATENTAS,
QUEM PESQUISA IDENTIFICA AS APLICAÇÕES PRÁTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as sutilezas técnicas na vida diuturna?
De quais modalidades?
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TABAGISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O tabagismo é a condição ou estado de dependência física e psicológica derivada do consumo do tabaco fumado ou mascado, caracterizada por intoxicação aguda ou crônica, capaz de provocar a síndrome de abstinência, diagnosticada através de sintomas clínicos, fisiológicos e psíquicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo tabaco deriva do idioma Espanhol, tabaco, “erva de cujas folhas se
faz o fumo”. Surgiu no Século XVI. O sufixo ismo vem do idioma Grego, ismós, usado em
Medicina para designar intoxicação de agente obviamente tóxico. O vocábulo tabagismo
é adaptação do idioma Francês, tabagisme. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Nicotinismo; tabacofilia; tabacomania; tabaquismo. 2. Toxicodependência ao uso de cigarro, charuto, rapé ou cachimbo. 3. Toxicodependência nicotínica. 4. Vício da
nicotina.
Neologia. Os 2 vocábulos minitabagismo e megatabagismo são neologismos técnicos da
Parapatologia.
Antonimologia: 1. Antitabagismo; antitabaquismo. 2. Tabacofobia. 3. Conscin autorganizada.
Estrangeirismologia: o filter-tip; a Nicotiana tabacum; a Nicotiana rustica; o fumoir;
a moda do narguilé.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Tabagismo: megavício superexplícito.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o tabagismo; a tabaqueação; a tabacose; a tabacopatia; a tabaqueira; a fissura tabagista; a disforia tabacogênica; o tabaco-verde; o supertabaco; os fumígenos; o uso do cigarro; a cigarrilha; o cigarrinho; a cigarraria; a cigarreira; a palhinha; o charuto; o havana; a ponteira; o corta-charutos; a charutaria; a caixa de charutos sobre a mesa de trabalho; o cachimbo;
o fornilho; a cachimbada; o pito; a rapé; a cheiradeira; o fumo de rolo; o porta-cigarros; o cinzeiro;
o isqueiro; o fumo-roxo; o superfumo; o fumatório; o fumódromo; a fumaceira; a fumaçada; a fumarada; o fumacê; a fumaça maldita; o benzopireno; o autotrafar clássico do fumante; a toxemia;
a toxicodependência nicotínica; o nicotinismo; o maço de 20 cigarros; o consumo diário de tabaco; o se-me-dão; a bagana; a bituca; a guimba; a tragada; o pigarro; a fungadeira; os dedos manchados; os incensos; a catarata; a impotência sexual; o ato vexaminoso do fumante; os constrangimentos tabacogênicos; os incêndios domésticos e florestais tabacogênicos; a liberdade restringida
do fumante; o mau exemplo pessoal; a exposição dos outros ao tabaco; o problema consciencial;
a escravidão bioquímica; a acídia; a acrasia; a ansiedade; o autassédio; a inconsciência dos limites; o hábito escravizador; o bloqueio do cardiochacra; o só-mais-hoje; a cultura da fumicultura;
o conflito ato de fumar–autoconhecimento.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Binomiologia: o binômio cultura-modismo; o binômio lucidez-autodiscernimento.
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Crescendologia: o crescendo mau hábito–mau hálito; o crescendo Patologia / Parapatologia.
Trinomiologia: o trinômio boca-paladar-apetite.
Filiologia: a tabacofilia.
Fobiologia: a biofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência; a síndrome do rosto do fumante.
Maniologia: a tabacomania; a capnomania; a fumomania.
Mitologia: o mito movie star–glamour–fumacê.
Holotecologia: a tabacoteca; a nosoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sociopatologia; a Assediologia; a Desviologia;
a Mesmexologia; a Nosografia; a Conviviologia; a Somatologia; a Recexologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla patológica fumante ativo–fumante passivo.
Masculinologia: o fumicultor; o cigarreiro; o fumante ativo; o fumante passivo; o fumante piromaníaco; o cidadão de segunda categoria; o cigarrista; o fumador; o fumista; o fumão;
o fungão; o pigarrento; o cachimbador; o charutão; o homem-chaminé ambulante; o ator Yul
Brynner (Taidje Khan, 1915–1985); o personagem Chainsmoker; o personagem desajustado do
cinema; o médico fumante; o ex-fumante intolerante; o mascador de fumo; o papa-tabaco; o comedor de cigarros; o tabagista; o tabaquista; o tabacófilo; o tabacopata; o co-tabacômano; o tabacomaníaco.
Femininologia: a fumicultora; a cigarreira; a fumante ativa; a fumante passiva; a fumante piromaníaca; a cidadã de segunda categoria; a cigarrista; a fumadora; a fumista; a fumona;
a fungona; a pigarrenta; a cachimbadora; a charutona; a mulher-chaminé ambulante; a médica fumante; a ex-fumante intolerante; a mascadora de fumo; a papa-tabaco; a comedora de cigarros;
a tabagista; a tabaquista; a tabacófila; a tabacopata; a co-tabacômana; a tabacomaníaca.
Hominologia: o Homo sapiens tabacomaniacus; o Homo sapiens angustiatus; o Homo
sapiens anxiosus; o Homo sapiens depressivus; o Homo sapiens vitiatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens defectivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minitabagismo = a autovivência do fumo passivo; megatabagismo =
o autoconsumo diário da carteira inteira de cigarros.
Taxologia. O tabagismo pode ser classificado em 2 tipos básicos:
1. Ativo. O tabagismo ativo é o consumo desenvolvido pelo indivíduo, homem ou mulher, dependente do tabaco.
2. Passivo. O tabagismo passivo é o consumo desenvolvido pelo indivíduo, homem ou
mulher, inalando, de modo involuntário, a fumaça do tabaco, notadamente os não-fumantes.
Patologia. A tabacose é a pneumoconiose produzida pelo depósito de fragmentos de fumo nos pulmões. O câncer de pulmão, com frequência, tem a etiologia no tabaco. A nicotina, alcaloide altamente tóxico, encontrado no tabaco, produz taquicardia.
Imagisticologia. O diagnóstico das patologias da Socin pode ser feito através do tabagismo – vício de imaginação, mantido pela vontade e a química orgânica – na análise da vida
diária.
Considerações. Eis, em ordem alfabética, 19 considerações pertinentes quanto às tragédias do tabagismo:
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01. Acidentes. O fumo aumenta em 150% o risco de acidentes automobilísticos pelo
mundo afora.
02. Câncer. Alguns dos ingredientes do cigarro são cancerígenos. O exemplo mais comum: o benzopireno.
03. Cercadinho. A cruzada contra o fumo coloca os fumantes dentro do cercadinho infantil há mais de década (Ano-base: 2002).
04. Compostos. O cigarro tem 4.720 compostos químicos. Os fumantes vivem sob tiroteio por toda parte (V. França, Ronaldo; Fumaça Revelada; Indústria divulga Ingredientes do Cigarro; Veja; São
Paulo, SP; 03.09.03; página 68).
05. Dependências. O fumo cria duas dependências: a física, à nicotina, e a psicológica
pelo hábito.
06. Dessomática. O fumo está associado a 80% das mortes (dessoma) pelo câncer nos
pulmões.
07. Doenças. Doenças ligadas ao fumo: câncer nos pulmões, catarata, impotência e outras, além dos efeitos colaterais, isto porque não afeta apenas os fumantes diretos.
08. Estatística. Na Alemanha, em 1997, 15.200 adultos morriam a cada ano tão somente pelo fumo passivo, sem levar o cigarro, o charuto ou o cachimbo à boca.
09. Exército. O mercado brasileiro era composto pelo exército de 33 milhões de fumantes já em 1993.
10. Fumo. Em 1994, o fumo estava associado a 120 mil mortes ao ano no Brasil. Devia
ser muito mais, devido à baixa notificação dos óbitos específicos.
11. Guerra. Na guerra mundial contra o fumo não é mais chique o ato de fumar. A propaganda antitabagista está mais lúcida. Há mais pessoas reconhecendo no fumo o ato ridículo,
doentio, infantil e vexaminoso.
12. Hábito. O fumante, em 10 anos, acende 70 mil vezes 1 cigarro pela força do hábito.
13. Longevidade. Fumar 1 maço de cigarros por dia reduz 8 anos da vida do homem
trintão.
14. Médicos. Em 1994, em Recife, Pernambuco, Brasil, 85% dos médicos fumantes admitiram não conseguir deixar o vício.
15. Mortalidade. Nos Estados Unidos da América (EUA), todos os anos, 600 mil mortes são atribuídas ao vício de fumar. A armadilha química gerada pelo tabaco.
16. Nicotina. A nicotina tem vigoroso poder viciante comparado à heroína e à cocaína.
17. Passivos. Três mil fumantes passivos morrem ao ano, nos EUA, em razão do vício
alheio.
18. Piromania. O cigarro foi responsável por 7% dos incêndios domésticos nos EUA,
em 1985. É o binômio consréus tabagistas–consréus piromaníacas em ação.
19. Vício. Mais de 50 mil franceses morrem anualmente em razão do vício do cigarro.
O número estimado de fumantes no Brasil ainda era de 30 milhões, em 2002. A quantidade de
brasileiros morrendo, todos os anos, em consequências de doenças relacionadas com o hábito de
fumar era de 200 mil, no mesmo ano (V. Klenk, Lorena Aubrift; SUS terá Remédios Contra o Tabagismo;
Gazeta do Povo; Curitiba, PR; 03.10.02; página 3).
Positividade. Contudo, há boas novas quanto à cruzada mundial contra o tabagismo, por
exemplo, estes 11 fatos:
01. Cidadania. Em dezenas de países, o fumante já se tornou cidadão de segunda categoria.
02. Cinematografia. Nos filmes do cinema, em geral, só fumam os personagens desajustados. Os atores ao interpretarem personagens tabagistas, ficam estigmatizados.
03. Constrangimentos. Em 1997, o vício de fumar já criava constrangimentos inevitáveis por toda parte. As vendedoras fumavam nas portas das lojas, na rua.
04. Empregos. A metade das empresas estadunidenses evita contratar fumantes.
05. Indústrias. As vendas das indústrias de tabaco estavam despencando na maior parte
dos lugares, já em 1993, apesar da publicidade.
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06. Liberdade. Na pátria do direito individual (EUA), a liberdade dos fumantes se restringe cada vez mais.
07. Proibições. Muitos países já proíbem fumar em avião, ônibus, táxi, elevadores e outros locais.
08. Queda. No Brasil, o consumo de cigarros caiu 18% entre 1991 e 1994.
09. Saúde. Os planos de saúde começam a cobrar multas dos associados fumantes nos
Estados Unidos da América.
10. Sociabilidade. É inaceitável hoje perguntar: – Você se importa se eu fumar? Há
sempre quem se importa.
11. Terapêutica. O emplastro de nicotina era a melhor terapia para o viciado do fumo,
já em 1993, apesar de possíveis efeitos secundários.
Esperança. A queda no vício de fumar, na maioria das localidades do Planeta, é das evidências enfáticas do pensamento positivo de esperarmos de tal sociopatologia da Socin, pouco
a pouco, ser eliminada da vida intrafísica terrestre. Tal renovação virá favorecer as vidas humanas
das consréus ressomando atualmente (Ano-base: 2005).
Ansiedade. Atrás de 1 cigarro há sempre 1 ansioso ou ansiosa. A ansiedade aparece antes do tabagismo e da maconha.
Antipática. Na assimilação energética antipática, por vias químicas, não se pode esquecer a condição do não-fumante, mesmo evitando ao máximo a poluição ambiental, e fumando
à força.
Passivo. Eis o quadro atual (Ano-base: 1999) da fumaça alheia sobre o fumante passivo,
homem ou mulher, segundo a pesquisa dos especialistas da Universidade estadunidense da Califórnia, em Berkeley, exposto em 6 itens para reflexão, na ordem crescente de piora da contaminação (V. Veja; Fumaça Alheia; São Paulo, SP; 14.07.99; página 136):
1. Ar livre. Se você se sentar atrás de 1 fumante, ao ar livre, mesmo com a brisa passando, durante 3 horas terá fumado 1 cigarro.
2. Restaurante. Se você se sentar na ala dos não-fumantes no restaurante, durante duas
horas terá fumado 1 cigarro e meio.
3. Casa. Se você, na condição de hóspede, fica na casa, até muito confortável, de 1 fumante queimando 1 maço de cigarros por dia, durante 24 horas terá fumado 3 cigarros.
4. Carro. Se você está dentro do carro (automóvel), entre fumantes, com a janela aberta, durante 60 minutos terá fumado 3 cigarros.
5. Bar. Se você se sentar à beira da mesa do bar, até rindo muito, durante duas horas terá fumado 4 cigarros.
6. Escritório. Se você trabalha no escritório, com instalações ultramodernas, onde é permitido fumar, durante 8 horas terá fumado 6 cigarros.
Reeducação. A providência mais eficaz (Ano-base: 2002) para combater a dependência
ao tabaco é o patch ou adesivo transdérmico, epidérmico, intradérmico ou endodérmico.
Clubes. Na contramão do combate ao tabagismo nefasto, surgiram os clubes dos charutos para mulheres, por exemplo, o de Niterói, RJ, no Bairro Charitas, “ambiente especialmente
instalado para os rituais de degustação de charutos” para os lábios femininos ( V. O Fluminense; Clube do Charuto; Niterói, RJ; 26.03.02; página 4).
Exclusão. Sob a ótica da Parassociologia, os fumantes cavaram a própria exclusão social, na vida moderna, a partir do fumo passivo atingindo as legiões de inocentes, hoje formando
coortes de cidadãos conscientes quanto à Higiene Humana, fruto da reeducação coletiva.
Impossibilidades. Na análise da Evoluciologia, o tabagismo impossibilita a vivência de
várias conquistas magnas da conscin, condições especiais exigindo constante autodisciplina
maior, por exemplo, estas 10, dispostas na ordem alfabética:
01. Central Extrafísica de Energia: CEE; o reforço das ECs.
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Desperticidade: o desassediado permanente total, o ser desperto.
Dimener: a dimensão energética; a maturidade energética.
Iscagem: a assistência interconsciencial e interdimensional quando lúcida.
Pangrafia: a omnigrafia parapsíquica.
Presenciologia: a força presencial sadia.
Primener: o ciclo da primavera energética pessoal.
Sinalética: energética, parapsíquica, autossuficiente.
Soltura: energossomática.
Tenepessismo: a Ciência da Ofiexologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o tabagismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
4. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
5. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
6. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
7. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

SE O TABAGISTA, HOMEM OU MULHER, NÃO CONSEGUE
DOMINAR O PRÓPRIO SOMA GROSSEIRO, BIOQUÍMICO,
NÃO GOVERNARÁ O ENERGOSSOMA, O PSICOSSOMA
E O MENTALSOMA MUITO MAIS SOFISTICADOS.
Questionologia. Você fuma? Já pensou em se internar para se livrar disso e combater
a síndrome da abstinência?
Filmografia Específica:
1. O Informante. Título Original: The Insider. País: EUA. Data: 1999. Duração: 162 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Michael
Mann. Elenco: Al Pacino; Russell Crowe; Diane Venora; Christopher Plummer; Philip Baker Hall; Lindsay Crouse; Debi
Mazar; Gina Gershon; Michael Gambon; Rip Torn; & Wings Hauser. Produção: Pieter Jan Brugge; & Michael Mann.
Desenho de Produção: Brian Morris. Direção de Arte: Avishay Avivi; John Kasarda; Margie Stone McShirley; & James
E. Tocci. Roteiro: Eric Roth; & Michael Mann, baseados no artigo The Man Who Knew Too Much de Marie Brenner.
Fotografia: Dante Spinotti. Música: Pieter Bourke; & Lisa Gerrard. Montagem: William Goldenberg; David Rosenbloom; & Paul Rubell. Cenografia: Shmulik Ben Shalom; Nancy Haigh; Beth Kushnick; Migel Markin; Sharon Shevach;
& Chris L. Spellman. Companhia: Blue Light Productions; Forward Pass Inc.; Kaitz Productions; Mann / Roth Productions; & Touchstone Pictures. Outros dados: O filme trata da história verídica de executivo de empresa de cigarros ao denunciar toda a indústria do tabaco por identificar e esconder os perigos do fumo. Sinopse: Jeffrey Wigand era o cientista
da indústria Brown and Williamson. Depois de ser demitido, procurou o jornalista Lowell Bergman, do famoso programa
jornalístico americano 60 Minutes. Apesar de ser entrevistado pelo principal apresentador do programa, Mike Wallace,
o depoimento não foi ao ar em função da ameaça de processo bilionário da indústria tabagista e acabou gerando crise interna
na TV CBS.
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